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Stało się! Koncern Nintendo wraca do gry ze swoją nową konsolą, 
której założenia są spełnieniem moich snów z ostatnich kilku lat, 
dokładnie od czasu, gdy PS Vita okazała się być totalnym niewypa-
łem. To właśnie wtedy zacząłem fantazjować o konsoli, która łączyła-
by zaletę posiadania stacjonarnych tytułów i mobilności handheldów.

To, co już wtedy powinienem był przewidzieć, to że jeśli którykol-
wiek z producentów będzie miał wystarczająco odwagi na taki ruch 
w przyszłości, to będzie to właśnie Nintendo. Firma ta nigdy nie 
stroniła od ryzykownych ruchów z punktu widzenia Europejczyka. 
W Kraju Kwitnącej Wiśni dziwność produktów firmy nie jest jednak 
tak znacząca. O ile bowiem Polacy skrupulatnie przygotowują się do 
zakupu konsoli i jest to dla nich wybór „na lata”, o tyle Japończycy 
potrafią kupić maszynę do gier nawet dla jednego tytułu. 

Wątpliwość dotycząca sukcesu konsoli w naszym regionie jest 
taka jak zwykle w przypadku Nintendo, i dotyczy pytania, czy obra-
canie się wokół uniwersum postaci pokroju Mario i Zeldy oraz ogra-
niczona jakość wizualnych doznań wystarczy do walki z konkuren-
cją? Czy na Switcha ujrzymy porządne FPS-y AAA, wyścigi inne niż 
Mario Kart i produkcje, których trailery będą zaczynały się od zło-
wrogiego głosu czytającego PEGI18?

Sony, Microsoft i Nintendo zdają się rozumieć różne potrzeby 
graczy. Bohater tego numeru tradycyjnie postawił na najbardziej 
rewolucyjne rozwiązania, ale mam nadzieję, że zda sobie również 
sprawę z tego, że poza innowacyjnością, warto pamiętać o tym, że 
tradycja w świecie technologii może nie brzmi dobrze, ale jako 
podsumowanie nabieranych przez dekady doświadczeń, jest 
w stanie zagwarantować prawdziwy sukces.

Od redakcji

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

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

Nasi ludzie

Magazyn T3 
nie tylko na 
papierze...

Wydanie tabletowe
 Interaktywne wydanie 

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

Strona internetowa
 Strona T3 to twoja 

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

Wydanie PDF
 Wolisz czytać T3 na 

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

Marcin Kubicki, 
Redaktor naczelny
marcin.kubicki@magazynt3.pl
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Marzę o konsoli Switch…  
wyprodukowanej przez Sony.
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Spis treści
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Gorące tematy
024   ZAPYTAJ GURU 

Pozwól mu zabrać się w nie-
zwykłą podróż, podczas 
której doznasz prawdziwego 
oświecenia na drodze do 
technologicznej nirwany...

078   POZWÓL IM WKROCZYĆ 
NA SALONY 
Planujesz zafundować 
swemu multimedialnemu 
gniazdku dawkę techno-
logicznej świeżości? Oto 
zestawienie produktów RTV, 
z pomocą których łatwo osią-
gnieszwymarzony efekt.

082     NINTENDO SWITCH 
WKRACZA DO GRY 
Nintendo ponownie rzuca wy- 
zwanie swoim rywalom, wy- 
puszczając na rynek sprzęt ofe- 
rujący graczom coś, czego nie 
sposób znaleźć u konkurencji.

094   CZAS NA PARTY! 
Po ciężkim tygodniu pracy, 
każdy zasługuje na chwilę 
oddechu, czyli weekendowa 
impreza z gadżetami w roli 
głównej!

 Zaprenumeruj 
nasz magazyn  
i zgarnij prezent!

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

094Prenumerata
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Spis treści
008

PIERWSZE WRAŻENIE 
Marantz Seria 10, Somfy One, 

BeoPlay H4 oraz Pentax KP.

014
PRASÓWKA 

Nowe produkty, świeże roz- 
wiązania i garść ciekawostek.

016
DO KOMPLETU 

Stanowisko, przy którym 
praca stanie się przyjemnością. 

018
INTELIGENTNY DOM 

Wszystko, co musisz wiedzieć 
o nowoczesnym wnętrzu.

027
MUST HAVE 

Z tym sprzętem zaspokoisz 
swój audiofilski apetyt.

028
FACET I KUCHNIA 

Gotowanie w prawdziwie 
męskim wydaniu.

029
MUST HAVE 

Stylowy sposób na odkrycie 
piękna czarnej płyty.

030
STYL 

Odzież i akcesoria, z którymi 
zadasz szyku niezależnie od aury.

034
NA ULTRA WYPASIE 

Połączenie olśniewającego stylu 
i potężnej wydajności.

038
DŹWIĘK SIĘ ROZCHODZI 

Bezprzewodowych systemów 
multiroom u nas dostatek, ale 
który z nich brzmi najlepiej?

047
POJEDYNEK

Dwa multimedialne  
streamery stają do walki!

048
PORÓWNANIE 

Do czego zdolne są najnowo-
cześniejsze wyciskarki?

050
KONIEC Z KABLAMI! 
Słuchaj muzyki, korzystając 

z bezprzewodowych słuchawek.

059
W ZBLIŻENIU 

Android Wear 2.0, Canon EOS 
M5, GoPro Karma, Audio- 

-Technica ATH-AR3BT, HP Omen 
17, Tenda N300 i Lenco L3808.

064
PORÓWNANIE 

Skorzystaj z pojazdu elek-
trycznego w rozmiarze XS.

066
SAMOCHODY 

Kiedy motoryzacja spotyka  
się z technologią.

072
ROZRYWKA 

Multimedialna dawka roz- 
rywki dla prawdziwego faceta.

003 OD REDAKCJI
004 SPIS TREŚCI
100 PRENUMERATA
101 ELITA
112 KONTAKT
114 KASA NIE GRA ROLI

Epilog
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NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH, CZYLI JAK 
NAJROZSĄDNIEJ WYDAĆ SWOJE PIENIĄDZE

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

W TYM MIESIĄCU  
NA TAPECIE:

PROWADZĄCY
MACIEJ
ADAMCZYK

008 Pierwsze wrażenie
015 Prasówka
016  Do kompletu
018 Inteligentny dom
024  Guru radzi
027 Must have
028 Facet i kuchnia
030 Kosmetyki
033 Styl

Ludzi kupujących sprzęt grający można 
podzielić na kilka grup. Do pierwszej 
z nich należą zwyczajni konsumenci, 
którzy postrzegają urządzenia audio jak 
każde inne i chcą , by poza w miarę do-
brym dźwiękiem oferowa ły im one nor-
malny, nie rzucający się w oczy design. 
Drugą tworzą audiofile, nie uznający 
jakichkolwiek kompromisów w temacie 
brzmienia i oczekujący od posiadanych 
przez siebie produktów najwyższej 
jakości dźwięku. Dalej mamy wielbicieli 
bajecznie eleganckiego wzornictwa, dla 
których sprzęt grający ma pe łnić rolę 
prawdziwego dzie ła sztuki, zdolnego 
wprowadzić do ich salonu orzeźwiający 
powiew designerskiego piękna. Ostatnią 
tworzą zaś konsumenci ho łdujący prze-
konaniom wyznawanym przez osoby 
z drugiej oraz trzeciej grupy – i to w ła-
śnie z myślą o nich firma Marantz stwo-
rzy ła dwa urządzenia wchodzące 
w skład ekskluzywnej serii 10, będące 
przedmiotem niniejszego tekstu.

CUDOWNY DUET I MAESTRO
O nowych produktach klasy premium od 
Marantz dowiedzieliśmy się już w listo-
padzie, kiedy to podczas targów Audio 

Marantz Seria Premium 10
Legenda branży audio ponownie wyrusza w rejs  
na muzycznej fali wznoszącej…

30 000 PLN (SA-CD), 35 000 (PM-10), www.horn.pl

Video Show 2016, japońska firma 
zaprezentowa ła światu zintegrowany 
wzmacniacz PM-10 oraz odtwarzacz 
p łyt CD/SACD SA-10. Obecnie oba 
urządzenia są już dostępne na rynku 
europejskim, a to doskona ła okazja ku 
temu, aby przyjrzeć się im nieco bliżej 
i przekonać się, dlaczego ich premiera 
wyzwoli ła w koneserach high-endowe-
go sprzętu audio tak ogromne emocje.
Za powstaniem obu urządzeń stoi Ken 
Ishiwata – postać uchodząca za praw-
dziwą legendę branży audio. Z firmą 
Marantz związa ł się on już pod koniec 
lat 80. ubieg łego wieku i podczas wie-
loletniej wspó łpracy z japońskim 
przedsiębiorstwem, zaprojektowa ł dla 
niego pokaźną liczbę urządzeń, które 
w wielu przypadkach do dziś uchodzą 
za mistrzowskie w swojej klasie. PM-10 
oraz SA-10 również nie będą mia ły pro-
blemu z zapisaniem się złotymi zg ło-
skami w historii marki Marantz, gdyż 
w swoich kategoriach wydają się być 
najlepszymi modelami tej firmy – i nie 
chodzi tutaj wy łącznie o stopień ich 
technologicznego zaawansowania.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PŁYTY
Na pierwszy ogień weźmy SA-10, czyli najnowszy 
odtwarzacz Super Audio CD. Jeśli staniemy przed 
nim i choćby przez kilka chwili omieciemy go wzro-
kiem, to nasza uwaga momentalnie skupi się na 
jego iście bajecznym wyglądzie. Idealnie syme-
tryczna bry ła obudowy zosta ła wykonana ze 
ślicznie prezentującego się wzmocnionego stopu 
wysokiej klasy aluminium, który w zależności od 
wybranej wersji ma subtelny kolor matowego złota 
lub jest czarny niczym oczy 95% kobiet, jakie moż-
na spotkać w Kraju Kwitnącej Wiśni. Na przednim 
panelu widzimy tackę na p łyty, dzia łającą w oparciu 
o zaawansowany mechanizm SACDM-3. Tuż pod nią 
znajduje się przepastny wyświetlacz, który w mini-
malistycznej formie, a jednocześnie niezwykle 
czytelny sposób, prezentuje informacje dotyczące 
wszelkich aspektów pracy urządzenia oraz aktual-
nie odtwarzanej muzyki. Poniżej obecne są roz-
mieszczone symetrycznie przyciski oraz gniazdo 
umożliwiające wygodne pod łączenie s łuchawek. 
Charakterystyczną cechą modelu SA-10 jest to, że 
poza odtwarzaniem p łyt CD/SACD obs ługuje on 
również pliki audio o wysokiej rozdzielczości, zapi-
sane na p łytach CD-R/RW lub DVD-R/RW. Ścieżki te 
mogą być również zapisane na nośnikach USB, 
które można pod łączyć do znajdującego się z ty łu 
urządzenia portu, pozwalającego na odczyt nagrań 
Hi-res w formatach PCM/DXD 384 kHz/32-bit  
oraz DSD 11,2 MHz. W efektywnej  
obs łudze takich  

Nawet najlepsze zdjęcia nie 
oddadzą piękna designu 
urządzeń Marantz z serii 10.
MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

Opinia...



Magia liczb
200 W   
Takie wzmocnienie na 
kana ł przy 8 omach 
zapewnia PM-10.

5 mm
Grubość aluminiowej 
pokr yw y na wierzchu 
każdego z urządzeń.

11,2 MHz  
Maksymalna częstotl iwość 

próbkowania obs ługiwa-
nych plików DSD.

5 Hz - 50 kHz
Pasmo przenoszenia 

dźwięku obs ługiwane 
przez wzmacniacz PM-10.

DIABEŁ TKWI 
W SZCZEGÓŁACH
W modelu PM-10 sekcja wzmacniacza 
zosta ła wyposażona w opracowane 
przez inżynierów Marantz hiper dyna-
miczne modu ły wzmacniające HDAM.

 Refleks
MARANTZ SERIA PREMIUM 10
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MARANTZ SERIA PREMIUM 10Refleks

Za projek t produk-
tów należących do 
serii 10 odpowie-
dzialny jest sam 
Ken Ishiwata.

plików ogromną rolę odgrywają oczywi-
ście komponenty znajdujące się na 
p łycie g łównej odtwarzacza. Wśród 
nich można znaleźć m.in. stworzony od 
podstaw przez Marantz układ cyfrowo-
-analogowego przetwarzania dźwięku, 
w pe łni zbalansowany dyferencjalny 
obwód audio, toroidalny transformator 
z miedziową os łoną oraz elementy, 
które izolują złącza w celu minimalizacji 
ryzyka szumów powsta łych po pod łą-
czeniu do odtwarzacza urządzeń pe łnią-
cych rolę alternatywnych źróde ł dźwięku.

MOC W PARZE Z PIĘKNEM 
Już sam odtwarzacz SA-10 móg łby 
wystarczyć za potwierdzenie designer-
skiego kunsztu Ishiwaty, ale japoński 
projektant przygotowa ł dla Marantz 
jeszcze jeden fantastycznie wygląda-
jący sprzęt. Przedsiębiorstwo to rozpo-
częło swą dzia łalność w latach 50. XX 
wieku, a g łównym produktem w jego 
ofercie by ły amplitunery. To w łaśnie na 
tych urządzeniach Marantz konse-
kwentnie budowa ło swoją markę, a do-
świadczenie zdobyte na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat prze łoży ło się na 
pozycję światowego potentata w seg-
mencie sprzętu audio klasy premium. 
Najnowszy zintegrowany stereofonicz-
ny wzmacniacz PM-10 to najlepszy tego 
typu produkt stworzony przez tę markę 
i zarazem jedno z naj ładniejszych urzą-
dzeń Hi-Fi, jakie pojawi ło się w branży 
w ostatnim czasie. Pod względem 
wzornictwa doskonale komponuje się 
on z odtwarzaczem SA-10, gdyż zosta ł 

on wykonany z poddanego identycznej 
obróbce aluminium i posiada efektow-
nie prezentujący się przedni panel, 
którego krawędzie skąpane są w sub-
telnym blasku światła generowanego 
przez diody LED. Podobnie jak w SA-10, 
tak i tutaj ogromne znaczenie ma kwe-
stia symetrii. Najbardziej widoczne jest 
to z przodu, gdzie wzrok mimowolnie 
zatrzymuje się na otoczonym okrąg łą , 
po łyskującą ramką wyświetlaczu infor-
macyjnym oraz parze umieszczonych 
po jego obu stronach pokręte ł. PM-10 
wygląda wspaniale, ale oprócz tego 
może się pochwalić równie imponującą 
wydajnością. Urządzenie to tak napraw-
dę jest atrakcyjnym w swej formie 
po łączeniem przedwzmacniacza oraz 
monofonicznych końcówek mocy i po-
dobnie jak wiele innych tego typu urzą-
dzeń oferuje zmienny stopień wzmoc-
nienia – w zależności od potrzeb może 
dostarczyć moc 200 W na kana ł przy 8 
omach lub 400 W przy 4 omach. Warto 
podkreślić obecność specjalnego trybu 
pracy, w którym sprzęt dezaktywuje 
dzia łanie wszystkich zbędnych w danej 
sytuacji komponentów celem zapew-
nienia niczym niezakłóconej - lub jak 
kto woli, „najczystszej” – ścieżki dla 
sygna łu źród łowego. Istotną funkcję 
pe łni tutaj wejście Power Amp Direct, 
odpowiedzialne za bezpośredni przesy ł 
sygna łu wprost do sekcji wzmacniacza 
z pominięciem modu łu przedwzmacnia-
cza, co w efekcie stwarza możliwość do 
użytkowania nowego produktu Marantz 
jako wzmacniacza mocy.

BOGACTWO, WSZĘDZIE 
BOGACTWO!
Mając na względzie stopień zaawanso-
wania obu urządzeń oraz fakt, że pod 
względem designu są one w stanie 
zaskarbić sobie mi łość chyba każdego 
wielbiciela luksusowego wzornictwa 
klasy premium, nie ma się co dziwić 
takiej, a nie innej cenie. Produkty z eks-
kluzywnej serii 10  wprowadzają do 
branży audio zupe łnie nową jakość, 
a oprócz tego wyglądają wprost feno-
menalnie i oferują swemu potencjalne-
mu nabywcy gwarancję, że będzie móg ł 
się on cieszyć niezapomnianymi do-
znaniami dźwiękowymi. Dla majęt-
nych audiofilów nie ma więc chyba 
lepszych argumentów za tym, by przy 
pierwszej nadarzającej się ku temu 
okazji, przekonali się oni o efektach 
kolejnego wspólnego przedsięwzięcia 

firmy Marantz oraz Kena Ichiwaty. 

DO WYBORU,  
DO KOLORU

Nowe urządzenia  
Marantz dostępne  

są w dwóch wersjach 
kolor ystycznych:  

czarnej oraz z łotej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reflektometr
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Magia liczb
100 dB
Maksymalny poziom 
g łośności sygna łu 
alarmowego.

10 
Tyle sekund może trwać  
k l ip przechow ywany za 
darmo w chmurze.

1080p    
Rozdzielczość obrazu 

nagr ywanego przez  
Somf y One.

130 stopni
W takim zakresie  

widzenia dzia ła  
obiek tyw kamer y.

MĄDRA WSPÓŁPRACA
Kamera Somf y One jest 

kompatybilna z szeroką gamą 
inteligentnych urządzeń 

i systemów. Na l iście znajduje 
się m.in. Nest, Amazon Echo 

oraz pokaźny zbiór gadżetów 
z funkcją algor y tmów IFT T T. 

A co to? Kolejny z inteligentnych asystentów 
pe łniących funkcję g łośnika?
Nie. Somfy One to inteligentna domowa kamera 
bezpieczeństwa, wyposażona w zintegrowaną 
syrenę o g łośności 100 dB, funkcję centralnego 
alarmu oraz technologię SomfyVision, pomagającą 
w wykrywaniu aktywności nieproszonych gości.

W którym miejscu domu najlepiej jest ją umieścić?
Możesz ustawić ją w każdym miejscu, które 
wymaga monitorowania. Somfy One posiada 
kamerę Full HD z obiektywem rejestrującym 
obraz w dość szerokim zakresie widzenia. Po 
wykryciu ruchu, urządzenie zaczyna nagrywać 
film, którego pierwsze dziesięć sekund jest 
zapisywane w chmurze na okres 24 godzin. Jeśli 
chcesz wyd łużyć ten czas, to będziesz musia ł 
sypnąć nieco grosza.

Nie ufam zbytnio kamerom, które po łączone są 
z internetem…
S łusznie! Somfy One posiada jednak specjal-
ny mechanizm migawki, który możesz 
aktywować w celu zas łonięcia obiektywu 
urządzenia w czasie, gdy jesteś w domu. 
Sprzęt ten posiada też towarzyszącą 
aplikację mobilną , umożliwiającą 
tworzenie profilów użytkownika oraz 
dostosowywanie opcji ich prywatno-
ści. Przykładem może być algorytm 
automatycznie zamykający 
migawkę w momencie, gdy 
kamera rozpozna twarz 
określonej osoby.

Co się stanie, gdy w moim domu 
pojawi się w łamywacz?
Jeśli Somfy One wychwyci jego 
obecność, to momentalnie za-
cznie emitować sygna ł alarmowy 
i natychmiastowo wyśle ci powiadomie-
nie na smartfona. Wraz z kamerą otrzymasz 
też akcesorium o nazwie IntelliTAG, będące 
czujnikiem wykrywającym wibracje powodowane 
przez otwarcie drzwi lub okna.

DLA ZAUFANYCH
Za pośrednictwem mobilnej aplikacji moż l iwe jest 

stworzenie profil i uży tkowników (np. sąsiadów 
pilnujących domu pod twą nieobecność), k tórzy będą 

posiadać podobne uprawnienia bezpieczeństwa, co ty. 

 Refleks
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Somfy One
950 PLN, www.somfyprotect.com
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Magia liczb
3
Liczba przycisków kontrolnych, 
jakie zosta ły umieszczone na 
prawej muszli.

10 m
Maksymalna odleg łość między 
H4 a sparowanym z nimi 
smar tfonem.

19    
Tyle godzin dzia łania za-

pewni s łuchawkom w pe łni 
na ładowana bateria.

235 g 
Przy takiej wadze H4 są 

jednymi z lżejszych s łu-
chawek wokó łusznych.

PAMIĘTAJ O APCE!
W uży tkowaniu s łuchawek 

Beoplay H4 pomocną jest apli-
kacja ToneTouch. Z jej poziomu 

nie tylko możesz kontrolować 
muzykę oraz zmieniać usta-

wienia dźwięku, ale także 
masz okazję do szybkiego 

sprawdzenia ak tualnego 
stanu baterii.

NIE TYLKO DLA USZU
H4 w yglądają wprost zjawiskowo. Przyciągają spoj-

rzenia minimalistycznym designem, rzemieś lniczą 
jakością wykonania oraz w ysokiej klasy materia łami 

w ykończeniow ymi.

Niezłe s łuchaweczki.
Owszem, zgadzamy się z tobą w stu pro-
centach. Najnowsze s łuchawki wokó łusz-
ne od Bang & Olufsen wyglądają fenome-
nalnie i nawet jeśli jesteś weganinem, to 
i tak nie będziesz w stanie oprzeć się 
mięciutkiej jagnięcej skórze wykorzysta-
nej do ich wykończenia.

Ale czy ich wygląd jest równie dobry, jak 
oferowana przez nie jakość brzmienia?
Jeśli weźmie się pod uwagę klasę innych 
s łuchawek B&O należących do linii H, to 
odpowiedź na twoje pytanie może być 
wy łącznie twierdząca. H4 posiadają nawet 
swoją w łasną aplikację mobilną (dzia ła na 
Androidzie, iOS oraz watchOS), zapewnia-
jącą możliwość w łączenia rozmaitych 
profili dźwiękowych, stworzonych z myślą 
o najbardziej wybrednych melomanach.

Brzmi intrygująco. Może kilka s łów więcej 
o owych profilach?
Proszę bardzo. Każdy z nich jest stworzo-
ny w oparciu o algorytmy, które dopaso-
wują jakość dźwięku generowanego przez 
przetworniki do aktualnych warunków 
ods łuchu. Wśród profili znajdziesz np. te 
opracowane pod kątem s łuchania muzyki 
w salonie, na si łowni czy zatłoczonej 
miejskiej ulicy. W tej ostatniej lokalizacji 
docenisz też wysoki poziom izolacji, jaki 
zapewniają obicia muszli wykonane 
z pianki z funkcją pamięci kszta łtu.

Co możecie powiedzieć mi o ich użytkowaniu?
Na prawej muszli znajdują się trzy przyci-
ski umożliwiające kontrolę nad odtwarza-
ną muzyką , regulację poziomu g łośności 
dźwięku oraz odbieranie po łączeń telefo-
nicznych. Same s łuchawki są również bar-
dzo lekkie, dzięki czemu będziesz móg ł 
z nich korzystać przez d ługie godziny wy-
pe łnione brzmieniem najwyższej klasy.
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 BeoPlay H4
1 300 PN, www.horn.pl
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Magia liczb
3
Rozmiar przekątnej 
w yświetlacza  
w yrażony w calach.

7
Liczba w ykonywanych na 
sekundę zdjęć w tr ybie 
ser yjnym.

24    
Taką rozdzielczość 

posiada sensor 
APS-C CMOS.

5
W tylu osiach funk-
cjonuje mechanizm 

stabil izacji.

5 500 PLN (korpus), www.ricoh-imaging.pl

KADROWANIE Z GŁOWĄ
Wyświetlacz LCD posiada 

przekątną w rozmiarze trzech 
cali i może być odchylany w 

pionie, a dzięki funkcji Outdoor 
View Setting dostosowuje 

swą jasność do ak tualnych 
warunków oświetleniowych.

Cóż takiego tutaj mamy?
Spoglądasz w łaśnie na najnowszą 
lustrzankę marki Pentax. Jest kompak-
towa, może pochwalić się efektownym 
wyglądem i jest w stanie sprawić, że 
wykonane przez ciebie zdjęcia będą 
wyglądać świetnie, nawet jeśli nie 
posiadasz doświadczenia w profesjo-
nalnej fotografii.

O! To dobrze, bo akurat trafi ło na amatora.
Nie przejmuj się, nie jesteś pierwszy 
i nie ostatni. Niedoskona łości twego 
warsztatu nie będą tu widoczne, dzięki 
potencja łowi drzemiącemu w nowocze-
snym 24-megapikselowym sensorze 
CMOS oraz wbudowanemu 5-osiowemu 
systemowi stabilizacji obrazu, który 
zredukuje rozmycia będące efektem 
twej niezbyt pewnej ręki.

Już mi się podoba. Co jeszcze  
mi o nim powiecie?
Np. to, że dzięki 67 uszczelnie-
niom jest on odporny na dzia ła-
nie niekorzystnych warunków 
zewnętrznych (kurzu, py łu czy 
deszczu) i może pracować w tem-
peraturze sięgającej minus dzie-
sięciu stopni Celsjusza. Musisz 
jednak wziąć pod uwagę, że na 
kupno tego modelu będziesz musia ł 
wy łożyć niema łą kupkę sianka.

Widzę. 5 500 PLN to niezła sumka.
Masz rację, zw łaszcza że mowa tu o cenie 
samego korpusu. Jeśli jednak jesteś go-
tów ponieść ten, jakby nie by ło, niema ły 
wydatek, to Pentax KP nie powinien 
zawieść twoich oczekiwań.

MAŁE ZNACZY DROGIE
KP to najbardziej przenośny 
aparat marki Pentax. Jak na 
tak niewielkie rozmiar y ofe-
ruje naprawdę sporą funkcjo-
nalność, ale fak t ten przek ła-
da się mocno na jego cenę. 
5 500 PLN za korpus to spora 
kwota, do k tórej i tak trzeba 
doliczyć jeszcze przecież 
koszt kilku obiek tywów.

 Pentax KP

 Refleks
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5

PR ASÓWK A
Nowe produkty, świeże rozwiązania i garść 

ciekawostek z technologicznego bazaru. 

 1
SONY NW-A35 
WALKMAN 

 Najnowszy odtwa-
rzacz muzyczny Sony to 
całkiem fajny sprzęt.  
Nie dość, że obsługuje 
dźwięk w jakości Hi-res, 
to jeszcze posiada bate-
rię zapewniającą nawet 
45 godzin ciągłego 
odtwarzania muzyki.
900 PLN, www.sony.pl

FUJIFILM X-T2 GRAPHITE 
 Bezlusterkowiec Fujifilm 

doczekał się grafitowo-srebr-
nej edycji. W jego korpusie 
znajdziesz sensor X-Trans  
TM CMOS III o rozdzielczości  
24,3 Mpix, potrafiący nagrywać 
pięknie wyglądające filmy 4K.
8 250 PLN, www.fujifilm.eu/pl

LIFEPROOF NÜÜD 
 Masz iPhone’a 7? To 

świetnie! Na wiosnę zafun-
duj mu nowe „ubranko”, 
które skutecznie ochroni 
go przed kontaktem z cie-
czą, pyłem oraz przykrymi 
skutkami przypadkowego 
upadku z wysokości. 
400 PLN, www.alstor.pl

SAMSUNG GALAXY A5 
 Najnowsza wersja 

Samsunga Galaxy A5 jest 
znakomitą propozycją dla 
kogoś, kto chce wyposa-
żyć się w nie kosztującego 
fortuny 5,2-calowego 
smartfona z czytnikiem 
linii papilarnych oraz po-
rządnym aparatem 16 Mpix.
1 650 PLN, www.samsung.pl

Lenco L87WH
 Nie masz jeszcze gramofonu, 

ale poważnie zastanawiasz się 
nad tym, czy nie sprawić sobie 
sprzętu umożliwiającego ponow-
ne doświadczenie magicznego 
brzmienia winylowych krążków? 
Zainteresuj się zatem modelem 
L87WH marki Lenco, wyposażo-
nym w napęd paskowy, alumi-
niowy talerz, wygodnie regulo-
wany mechanizm przeciwwagi 
oraz wbudowany moduł stereo-
fonicznego przedwzmacniacza. 
Urządzenie to posiada również 
port USB, służący do zgrywania 
nagrań do postaci plików, które 
będziesz mógł odtworzyć na 
smartfonie lub innym urządzeniu 
mobilnym.
1 299 PLN, www.lenco.com

 03
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10
GARMIN FENIX 5  

 Wielofunkcyjny sportowy zegarek 
z nawigacją GPS i GLONASS. Spraw-
dzi się zarówno w terenie, jak i na 
siłce – w drugim z miejsc docenisz 
fakt, że Fenix 5 posiada niezwykle 
precyzyjny wbudowany pulsometr. 
2 500 PLN, www.buy.garmin.com/pl-pl

6

LENCO SCD650
 Zgrabne, przenośne radio FM z odtwarzaczem płyt kompakto-

wych, obsługą plików MP3 oraz wbudowanym modułem Bluetooth. 
Posiada też dwa porządnie grające głośniki, które świecą się 
podczas odtwarzania muzyki.
399 PLN, www.lenco.com 

TWELVE SOUTH 
RELAXEDLEATHER

 Klasyczne wzornictwo 
oraz imponująca jakość 
wykonania – choćby dla 
tych cech warto kupić etui 
do iPhone’a marki Twelve 
South, wyprodukowane 
z luksusowo prezentującej 
się rustykalnej skóry.
250 PLN, www.alstor.pl

08

ARTWIZZ ADAPTER 
USB-C HIGH-SPEED 
DO HDMI I USB-A

 Jedno z najbardziej 
funkcjonalnych akceso-
riów, jakie może sobie 
sprawić posiadacz lapto-
pa, smartfona lub tabletu 
z portem USB typu C. Na 
wyjściu tego adaptera 
znajdują się aż trzy różne 
typy złącz, dzięki którym 
nie będziesz musiał tasz-
czyć ze sobą żadnej do-
datkowej przejściówki.
250 PLN, www.alstor.pl

JBL BassPro Micro
 Kompaktowa skrzynia basowa ze 

140-watowym wzmacniaczem klasy D 
oraz 8-calowym wooferem jest niezwykle 
atrakcyjną propozycją dla kogoś, kto na-
rzeka na charakter brzmienia swojego 
samochodowego systemu audio.
1 399 PLN, www.jbl.com.pl

JBL Flip 4 
 Najnowszy mobilny głośnik 

JBL został wyposażony w pełni 
wodoszczelną obudowę oraz 
baterię działającą przez nawet 
12 godzin. Można go nabyć 
w jednej z sześciu dostępnych 
wersji kolorystycznych.
Brak ceny, www.jbl.com.pl

09
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CZAS NA ROZRYWKĘ
Skończy łeś pracę na dziś? To świetnie, 

teraz pora na relaks. Lenovo Yoga 910 
jest urządzeniem hybr ydow ym, dzięki 

czemu w mgnieniu oka przekszta łcisz je 
w duży tablet z ekranem 4K, stwarzają-

cym moż l iwość bajecznie komfor towego 
oglądania f ilmów.

01
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Z tym sprzętem zorganizujesz sobie stanowisko, 
przy którym praca stanie się przyjemnością.

 01LENOVO YOGA 910 
Kiedy prowadzisz własną 

działalność, to pewnie dość często 
zdarza ci się umawiać na spotkania 
z klientami oraz osobami wspomagają-
cymi pracę twojej firmy. Dobrze więc 
byłoby, gdyby twój komputer cechował 
się możliwie jak największą funkcjo-
nalnością w kontekście użytkowym 
i oferował ci wysoki komfort pracy 
zarówno w domu, jak i poza nim. Takim 
urządzeniem z całą pewnością jest 
najnowszy laptop Lenovo Yoga 910, 
który w razie potrzeby może pracować 
także w trybie namiotu/tabletu, po-
zwalającym na wygodną prezentację 
rozmaitych treści. Poza praktyczną 
konstrukcją, warto zwrócić też uwagę 
na ekran w rozdzielczości 4K oraz 
wyjątkowo wydajną baterię. 
Od 6 500 PLN, www3.lenovo.com/pl

 02DELL S2718D  
Jeśli twoje domowe biurko nie 

ma dużego blatu, to pewnie doskonale 
zdajesz sobie sprawę z tego, że w takiej 
sytuacji każdy milimetr wolnej prze-
strzeni jest na wagę złota. Zadbaj więc 
o jej odpowiednią ilość, wyposażając się 
w „najcieńszy monitor świata” – właśnie 
tak firma Dell określa swój najnowszy 
27-calowy model QHD, mogący pochwa-
lić się bogatą liczbą złącz (m.in. portem 
USB typu C) oraz ekranem umożliwiają-
cym wygodną regulację jego położenia.
2 800 PLN, www.dell.pl

 03AERODESK 1200 CLASSIC 
Planując aranżację domowego 

biura, nie możesz zapomnieć o kupnie 
odpowiedniego biurka. Mając na ten cel 
nieco więcej pieniędzy, możesz 
zafundować sobie mebel wyproduko-
wany przez firmę Aerodesk, będący 
jednym z najbardziej high-endowych 
biurek na rynku. Poza opcją elektrycz-
nej regulacji wysokości blatu, zostało 
ono wyposażone w specjalny element 
o nazwie Lightbar, którego zadaniem 
jest imitowanie naturalnego światła. 
6 000 PLN, www.aerodesk.co.uk

04LACIE PORSCHE  
DESIGN MOBILE DRIVE 

Czas to pieniądz, a o prawdziwości tej 
życiowej maksymy wie chyba każdy 
posiadacz choćby najmniejszej firmy. 
W erze cyfrowej przedsiębiorczości 
najłatwiej oszczędzić minuty przy 
okazji pracy z dużymi ilościami da-
nych – wystarczy tylko posiadać na 
stanie odpowiednio szybki dysk. Mo-
bilne nośniki szczycą się bardzo szyb-
ką transmisją danych (plik 700 MB 
kopiuje się na nie w mniej niż 7 sekund) 
i zachwycają swoim stylowym desi-
gnem, za który odpowiedzialni są 
projektanci Porsche. 
Od 300 PLN (500 GB), www.lacie.com

05AMAZON  
ECHO 

OK, wiemy, że Amazon Echo rozumie 
tylko język angielski i jest produktem 
dopiero zyskującym popularność 
wśród technologicznych geeków. 
Mimo to warto polecić go komuś, kto 
pragnie mieć pod ręką pomoc w posta-
ci inteligentnego asystenta, ułatwia-
jącego ogarnianie kalendarza, komu-
nikację oraz wykonywanie wielu 
innych czynności. Świetna rzecz, 
zwłaszcza jeśli szukasz urządzenia 
mającego poprawić twoją codzienną 
produktywność.
750 PLN, www.amazon.com

06FOOBOT 
Nie ma się co oszukiwać – na-

wet pracując w domu, nierzadko może 
przytrafić ci się sytuacja, kiedy to 
z racji zbliżającego się deadline’u ja-
kiegoś ważnego projektu, spędzasz 
w swym mieszkaniu niemalże całą dobę 
lub nawet kilka dni. W przypadku jej 
zaistnienia, musisz troszczyć się 
o odpowiednio dobrą jakość powietrza, 
w czym pomoże ci Foobot – najnowszy 
gadżet współpracujący z Amazon Echo, 
dzięki któremu będziesz trzymał pieczę 
nad atmosferą panującą w twoim 
domowym biurze. 
1 000 PLN, www.foobot.io

   TWOJE  
DOMOWE BIURO

DO KOMPLETURefleks



MAŁY, ALE ZDOLNY
Amazon Echo ma mniejszego brata o nazwie Echo Dot 
(250 PLN). Oferuje on taką samą funkcjonalność jak 
większy g łośnik – największą różnicą między obydwoma 
urządzeniami jest si ła generowanego przez nie dźwięku.

WYGODA ZAWSZE W CENIE
Potrzebujesz szybko przedstawić jakąś prezentację 
k l ientowi? W takiej sy tuacji z pomocą przyjdzie ci 
monitor Dell z obrotow ym ekranem, zapewniającym 
178-stopniow y kąt widzenia.

SREBRNE I SZYBKIE
Przenośne dyski LaCie/Por-
sche Design są dostępne 
w wariantach oferujących 
pojemność 500 GB, 1 TB oraz 
2 TB. Każdy z nich zosta ł wy-
posażony w smuk łą obudowę 
w yprodukowaną z aluminium.

NA STRAŻY ZDROWIA
Foobot zosta ł wyposażony w LED-
-owe wskaźniki, k tóre poinfor-
mują cię o ak tualnym poziomie 
czystości powietrza. Gdy świecą 
na niebiesko, to wszystko jest 
w porządku – jeś l i nie, to pomyś l 
o przewietrzeniu mieszkania…

W SAM RAZ POD WYMIAR
Aerodesk Classic to genialny mebel 
dla kogoś, k to przyk łada ogrom-
ną wagę do odpowiedniej pozycji 
zajmowanej podczas siedzenia przy 
biurku. Regulowana w ysokość blatu 
przyda się również osobie lubiącej 
pracować na stojąco.
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Na sprzęcie służącym do 
pracy nie ma co oszczędzać, 
zwłaszcza jeśli mamy ją 
wykonywać w domu.
MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

Opinia...
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wizora na nowy, dobrze jest też zdecydo-
wać się na zakup możliwie jak najbardziej 
nowoczesnego modelu, wszak będzie on 
służył przez wiele kolejnych lat i byłoby 
kiepsko, gdyby po roku/dwóch okazał się 
przestarzały.

Skoro mamy już za sobą kwestię 
podstawowych wytycznych, to przyszła 
pora na przejście do konkretów. Samsung 
wprowadził niedawno na rynek nową 
generację telewizorów QLED, które pod 
względem parametrów wyświetlanego 
obrazu zawstydzają nawet modele 
z matrycami wykonanymi w technologii 
OLED. Modele Q9F (płaski), Q8C (zakrzy-
wiony) oraz Q7F (dostępny w dwóch 

MACIEJ ADAMCZYK 
ODPOWIADA...

Ale zdajesz sobie sprawę, że 
odpowiedź na to pytanie 

mogłaby spokojnie zająć połowę nasze-
go magazynu? W najbardziej skrótowym 
ujęciu nasza rada brzmi tak – poszukiwa-
nia powinieneś zawęzić do porządnych 
modeli 4K, mających ekran o przynaj-
mniej 55-calowej przekątnej. 

Jeśli tylko posiadasz odpowiednią ilość 
miejsca w salonie, to kupno mniejszego 
sprzętu mija się z celem, zwłaszcza że 
rozdzielczość Full HD (nie mówiąc już 
o zwykłej HD) prędzej czy później zostanie 
wyparta przez UHD, która wykorzystywa-
na jest już dziś w filmach nagranych na 
nowej generacji nośników Blu-ray oraz 
niektórych serwisach świadczących usługi 
VOD. W przypadku wymiany starego tele-

wersjach) oferują szczytową wartość ilumi-
nacji w zakresie 1 500 – 2 000 nitów, co 
w połączeniu z obsługą technologii HDR 
przekłada się na zjawiskową jakość wy-
świetlanego obrazu.

Inne marki również mogą zaoferować ci 
ciekawe urządzenia, co doskonale widać na 
przykładzie firm LG oraz Sony. Pierwsza 
z nich na początku roku zapowiedziała 
zupełnie nową linię telewizorów 4K, które 
dzięki ekranowi wyprodukowanemu z uży-
ciem technologii Nano Cell mają oferować 
nadzwyczajnie wysoki poziom wizualnych 
doznań. Japońskie przedsiębiorstwo 
odświeżyło natomiast serię X, skupiającą 
w sobie modele posiadające ultra smukłe 
obudowy. Według zapewnień Sony, telewi-
zory X930 oraz X940 mogą pochwalić się 
bardzo wysokim współczynnikiem kontra-
stu, dzięki czemu mają szansę przypaść do 
gustu graczom posiadającym platformy 
sprzętowe obsługujące rozdzielczość 4K 
oraz technologię HDR.

Chcę kupić nowy telewizor.  
Jaki model mam wybrać?

  MASZ PY TANIE DOT YCZĄCE INTELIGENTNEGO DOMU? W YŚLIJ JE NA: t3@magazynt3.pl

INTELIGENTNY DOMRefleks

YTANIEP

JEŚLI POSIADASZ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ MIEJSCA W SALONIE, 
TO KUPNO TELEWIZORA 4K Z EKRANEM O PRZEKĄTNEJ PONI-
ŻEJ 55 CALI MIJA SIĘ Z CELEM.
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Czas wziąć się za 
porządki w og- 
rodzie. Czy mogą 
się przydać ja-
kieś gadżety?

MICHAŁ LIS
ODPOWIADA...

Oczywiście, cała masa. Zakupy 
możesz zacząć od pogodowej 

stacji Netatmo Weather Station (750 PLN) – 
akcesorium to pozwoli ci na błyskawiczne 
i dokładne sprawdzenie aktualnej prognozy, 
a przy okazji sprawdzi też temperaturę, po-
ziom hałasu oraz stopień czystości powietrza 
w twoim mieszkaniu.

Przymierzając się do walki z kępami trawy 
oraz chwastami, możesz zawczasu wyposażyć 
się w sprzęt, który uczyni ją znacznie łatwiej-
szą. Jednym z lepszych pomysłów jest zakup 
robota koszącego, np. modelu Indego 1000 
Connect marki Bosch (6 300 PLN) – może on 
działać w pełni autonomicznie lub być kontro-
lowany zdalnie z aplikacji mobilnej. Świetna 
rzecz, jeśli nie masz zamiaru zbytnio się 
przemęczać i chcesz delektować się wiosen-
nym słońcem, leżąc na rozpiętym hamaku. 
W starciu z chwastami z pomocą przyjdzie ci 
natomiast Batavia Maxxheat 2000w Weeder 
– wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe, które 
rozprawia się ze zbędnym zielskiem za pomocą 
podmuchów gorącego powietrza o temperatu-
rze 600 stopni Celsjusza.

Po skończonej pracy możesz posadzić ro-
ślinki i dzięki urządzeniu Parrot Flower Power 
Plant Monitor (200 PLN), sprawdzać, czy mają 
one optymalne warunki do wzrostu.

MARCIN KUBICKI
ODPOWIADA...

W porządku, mamy dla ciebie 
całkiem niezłą propozycję. 

Zamiast dzwonić po Mietka i Zdziśka 
z okolicznej firmy JanuszCCTV&HOME, 
możesz wziąć sprawy w swoje ręce i sa-
memu zadbać o bezpieczeństwo domu. 
Jak? To proste – spraw sobie kamerę 
Netatmo Presence.

Urządzenie to wygląda jak zewnętrzna 
lampka (i co ciekawe, pełni też taką funk-
cję), dzięki czemu spokojnie może filmować 
osoby przed domem, zanim w ogóle domy-
ślą się one, że aktualnie znajdują się w oku 
jej obiektywu. Sercem Presence jest sensor 
4 Mpix zdolny do rejestrowania obrazu 
w rozdzielczości Full HD. Kamera marki 
Neatmo może pracować w trybie nocnym, 
zapewniając skuteczne monitorowanie 
obszaru w zasięgu piętnastu metrów od 
miejsca jej montażu. Najistotniejszą i zara-
zem najprzydatniejszą z punktu użytkowni-
ka cechą opisywanego produktu jest funk-
cja inteligentnego rozróżniania filmowanych 
obiektów – innymi słowy kamera sama wie, 
czy przed jej obiektywem pojawił się czło-
wiek, auto czy zwierzę. Funkcja ta jest 
ogromnie przydatna dla posiadacza domu 
znajdującego się przy ruchliwej lub licznie 
zamieszkanej ulicy, gdyż dzięki niej właści-
ciel domu otrzymuje precyzyjną informację 
o tym, kto lub co porusza się w okolicach 

drzwi wejściowych. Sam sprzęt jest odpor-
ny na działanie warunków atmosferycz-
nych, a oprócz tego posiada też elegancką 
i bardzo wytrzymałą obudowę wykonaną 
z aluminium.

Podobnie jak inne gadżety wyproduko-
wane przez firmę Netatmo, kamera Presence 
współpracuje ściśle z towarzyszącym jej 
oprogramowaniem mobilnym. Aplikacja 
dostępna na urządzenia z systemami iOS/
Android oraz oprogramowanie stworzone 
z myślą o laptopach umożliwia podgląd 
rejestrowanego na żywo materiału wideo. 
W przypadku programów przeznaczonych 
na smartfony i tablety, możesz dokładnie 
określić swoje preferencje odnośnie charak-
teru otrzymywanych alarmów oraz w wy-
godny sposób przeglądać filmy z wybranego 
przez ciebie przedziału czasowego. 

INTELIGENTNE WAGI ŁAZIENKOWE  
Urządzenia, które dla osób dbających o zdrowie i kondycję są na wagę z łota.

Kwiecień to ostatni miesiąc na to, by na 
poważnie wziąć się za odchudzanie i po-
prawę wyglądu sylwetki przed wakacjami. 
O odpowiedni trening powinieneś zatrosz-
czyć się sam, ale przy pomiarze jego 
efektywności, poza lustrem z pewnością 
przyda ci się również któraś z nowocze-
snych elektronicznych wag. Jeśli wziąć 
pod uwagę stopień ich technologicznego 
zaawansowania oraz liczbę oferowanych 
przez nie funkcji, to podczas zakupów 
warto rozejrzeć się za produktami marki 
Withings (obecnie już Nokia). Model o na-
zwie Body (500 PLN) nie tylko zmierzy 
aktualny ciężar ciała, ale także poda ci 
szczegółowe informacje odnośnie innych 
parametrów opisujących kondycję twoje-

go organizmu. Po wejściu na tę wagę bę-
dziesz mógł poznać m.in. procentowy 
poziom zawartości tkanki tłuszczowej, 
przeanalizować poziom nawodnienia ciała 
i dowiedzieć się, jaki procent ciała stanowi 
u ciebie masa mięśniowa oraz kostna. 
Urządzenie to współpracuje też z mobilną 
aplikacją, zapewniającą wygodny podgląd 
przeprowadzonych pomiarów.

Potrzebuję wyposażyć dom w ze-
wnętrzną kamerę bezpieczeństwa.

 Refleks
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Netatmo Presence potrafi wykryć osobę, psa 
lub auto z odległości dwudziestu metrów.

Dzięki kilku nowoczesnym urządzeniom, w mgnieniu oka 
doprowadzisz swój ogród do porządku.
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SAMSUNG 
WIND-FREE
KLIMATYZATOR IDEALNY? CHŁODZI, ALE NIE 
WYCHŁADZA I NIE WYWOŁUJE GĘSIEJ SKÓRKI 
NA MYŚL O PŁACENIU RACHUNKÓW ZA PRĄD. 

ZDALNA KONTROLA
Klimatyzator Wind-Free obs ługuje 
łączność Wi-Fi, dzięki czemu może 
być obs ługiwany z dowolnego miejsca 
na Ziemi za pośrednictwem mobilnej 
aplikacji towarzyszącej.

INTELIGENTNY DOMRefleks



BO DOBRA ATMOSFERA  
JEST NAJWAŻNIEJSZA!

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo 
przydatnym urządzeniem jest klimatyzator. Jego rolę 
poza osobami korzystającymi z niego w domu, doceniają 
przede wszystkim pracownicy biurowi, którzy z racji gorą-
cego  (dosłownie i w przenośni) korpoklimatu, ponad 
wszystko cenią sobie możliwość przebywania w dobrze 
klimatyzowanych pomieszczeniach. 

Kłopot pojawia się jednak wtedy, gdy powietrze nadmu-
chiwane jest ze zbyt dużą siłą, co w następstwie powoduje 
uczucie nieprzyjemnego chłodu i w przypadku co bardziej 
chorowitych jednostek, nawet latem może skutkować ryzy-
kiem przeziębienia, którego skutki są niczym gruboziarnisty 
piach rzucony w tryby prężnie działającej korpomaszyny.

Na rozwiązanie tego problemu wpadł Samsung, tworząc 
klimatyzator Wind-Free, funkcjonujący w oparciu o innowa-
cyjną technologię eliminującą bezpośredni nadmuch. Tę 
niezwykle przydatną właściwość osiągnięto m.in. dzięki 
konstrukcji bazującej na aż 21 000 mikroskopijnych otwo-
rów, odpowiedzialnych za rozpraszanie powietrza dystrybu-
owanego do wnętrza pomieszczenia. Ogromną zaletą nowe-
go produktu Samsunga jest funkcja w pełni automatycznego 
przełączania się między dwoma trybami pracy, różniącymi 
się intensywnością procesu schładzania powietrza. 

Wyobraźmy sobie np. upalnie zapowiadający się dzień, 
oraz pokój, w którym już od rana przy rozgrzanych od 
przetwarzania excelowych formuł komputerach muszą 
siedzieć ich niestrudzeni operatorzy. Zawieszony na ścianie 
Wind-Free może zostać zaprogramowany tak, aby przed 
godziną zero wszedł na wysokie obroty w celu szybkiego 
schłodzenia temperatury i w momencie przekroczenia drzwi 
przez pierwszego z pracowników, przełączył się w tryb 
subtelnego chłodzenia, który będzie utrzymywać przyjemną 
temperaturę bez obniżania komfortu znajdujących się 
w pomieszczeniu osób. Dodatkowym bonusem jest tutaj 
oczywiście bardzo niskie zużycie energii, uzyskane dzięki 
inteligentnemu procesowi automatyzacji pracy urządzenia.

NOWY PRODUKT SAMSUNGA SPRAWI, ŻE ZAPOMNISZ O NIE-
DOGODNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRZEBYWANIEM W INTEN-
SYWNIE KLIMATYZOWANYM POMIESZCZENIU.
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Niskie zużycie 
energii uzyskamy 
dzięki inteligentne-
mu procesowi au-
tomatyzacji pracy 
Wind-Free.

 Refleks
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Z Furbo nie utracisz 
kontaktu z przeby-
wającym samotnie 

w domu psem.
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Nawet najbardziej kochanemu 
i rozpieszczanemu czworonogo-
wi robi się przykro, gdy wszyscy 
domownicy wyruszają do pracy 
lub szkoły i w mieszkaniu zaczy-
na panować grobowa cisza. 

Część psów radzi sobie z tą 
stresującą sytuacją, zapewniając 
sąsiadom darmowy koncert, inne 
kierują swoją uwagę na delikatnie 
odstający kawałek tapety czy 
jakże apetycznie wyglądające 
obicie nowiutkich mebli. Jeśli twój 
psiak również źle znosi twą nie-
obecność i pragniesz uniknąć 
przykrych skutków jego niekon-
trolowanej przez nikogo aktywno-

ści, to możesz wyposażyć się 
w urządzenie będące prostym 
i skutecznym sposobem rozwiąza-
nia tego problemu.

Furbo to przypominający 
designerski czajnik gadżet, za 
którego powstaniem stoi zespół 

złożony z weterynarzy oraz psich 
treserów. We wnętrzu urządzenia 
umieszczono kamerę, mikrofon 
oraz głośnik, czyli wszystko, co 
jest potrzebne do zdalnej komu-
nikacji z przebywającym 
w mieszkaniu czworonogiem. 

Konwersacja ta odbywa się 
oczywiście za pośrednictwem 
mobilnej aplikacji Furbo (iOS 8+, 
Android 4.1+), oferującej opcję 
strumieniowania obrazu rejestro-
wanego przez urządzenie (także 
w trybie noktowizji), dzięki 
czemu właściciel może na żywo 
podglądać zachowanie psiaka 
i strofować go, gdy zacznie zbyt 
mocno rozrabiać. Wisienką na 
torcie jest zintegrowany podajnik 
smakołyków – po wybraniu 
odpowiedniej opcji w aplikacji, 
Furbo poda Burkowi porcję jego 
ulubionej przekąski.
1 000 PLN, www.furbo.com

Poza możliwością zdalnego karmie-
nia, Furbo potrafi również monito-
rować aktywność pozostawionych 
w mieszkaniu czworonogów.

Twój psiak nie lubi przebywać w samotności? Ulżyj więc jego 
cierpieniom, wstawiając do mieszkania gadżet o nazwie Furbo.

ZWIERZĘCY MAGNETYZM
INTELIGENTNY DOMRefleks



Przetworniki YAS-306 
generują brzmienie 

o mocy równej aż 120 W.

 K WIECIEŃ  2017 T3 2 3

 Refleks
INTELIGENTNY DOM

Koncepcja funkcjonalnego mini-
malizmu z roku na rok coraz bar-
dziej wpływa na trendy w branży 
audio, czego znakomitym przy-
kładem jest najnowszy soundbar 
Yamaha. 

Model YAS-306 spośród 
większości dostępnych na rynku 
listew głośnikowych wyróżnia się 
faktem posiadania pary wbudo-
wanych subwooferów, eliminują-
cych konieczność kupna dodatko-
wego głośnika niskotonowego 
i pozwalających tym samym na 
zaoszczędzenie nieco większej 
ilości miejsca w salonie. Znajdują-
ce się w efektownie wykończonej 

obudowie soundbara przetworni-
ki, generują brzmienie o mocy aż 
120 W, potrafiące zapewnić na-
głośnienie w nawet najbardziej 
przestronnym pomieszczeniu. Co 
więcej, dzięki zaawansowanym 
algorytmom przetwarzania 
sygnału audio oraz odpowiednie-
mu rozmieszczeniu poszczegól-
nych głośników, urządzenie to 

emituje 7.1-kanałowy dźwięk, 
który pod względem swej prze-
stronności potrafi zawstydzić 
efekty pracy niejednego zestawu 
kina domowego.

Poza świetnym brzmieniem, 
YAS-306 może pochwalić się 
również imponującą funkcjonal-
nością. Soundbar ten jest m.in. 
kompatybilny z systemem mul-

tiroom YamahaMusic, umożliwia-
jącym szalenie wygodną dystry-
bucję dźwięku do dowolnego 
pomieszczenia w domu. Oprócz 
tego oferuje też opcję odsłuchu 
muzyki z najpopularniejszych 
serwisów streamingowych oraz 
możliwość działania w oparciu 
o jeden z kilku predefiniowanych 
programów dźwiękowych, stwo-
rzonych z myślą o określonym 
typie odtwarzanych multimediów. 
Całość można obsługiwać z uży-
ciem intuicyjnej aplikacji mobilnej, 
wyposażonej w polskojęzyczny 
interfejs użytkownika.
1 700 PLN, www.tophifi.pl

Soundbar YAS-306 obs ługuje 
łączność za pośrednictwem Wi-Fi, 

Bluetooth oraz AirPlay. Może też 
pe łnić funkcję jednego z elementów 

systemu Yamaha MusicCast.

Soundbar Yamaha YAS-306 to sprzęt, dzięki któremu zapo-
mnisz o istnieniu klasycznych systemów kina domowego.

WSZYSTKO GRA!



IL
US

TR
AC

JE
 S

A
M

 T
AY

LO
R

PYTANIA I ODPOWIEDZIRefleks

ZAPYTAJ GURU

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

POWYŻEJ Problem 
z przewodami? Tak 
jak wszędzie, tak 
i tu najlepsze są 
najprostsze rozwią-
zania…

P

Jeśli ktoś zadaje sobie w ogóle 
to pytanie, to podświadomie 
prawdopodobnie zna już na nie 
odpowiedź. Brzmi ona oczywi-

ście „nie” i każdy kto twierdzi inaczej, albo 
chce cię oszukać, albo próbuje usprawiedli-
wiać w ten sposób zakup kompletnie niepo-
trzebnego przedmiotu.

O ile nie masz zamiaru łączyć ze sobą 
urządzeń oddalonych od siebie o dobrych 
kilkanaście metrów, to nawet nie masz co 
zawracać sobie głowy choćby potencjalną 
możliwością nabycia przewodu kosztujące-
go kilkukrotnie więcej od 95% kabli dostęp-
nych w sprzedaży.

Tajemnicą poliszynela jest to, dlaczego 
temat ten poruszany jest tak często na 
wielu stronach i forach poświęconych 

elektronice użytkowej, ale praktycznie 
w każdym poświęconym jemu wątkowi 
odpowiedzi są jednoznaczne. Wyjątkiem są 
tutaj opinie osób przynależących do dwóch 
grup. Pierwszą z nich są sprzedawcy, 
pragnący zachęcić nieświadomych konsu-
mentów do wydania znacznej sumki na 
produkt, który tak naprawdę nie różni się 
niczym od kosztującego dużo mniej odpo-
wiednika. Drugą stanowią zatwardziali 

wyznawcy idei mówiącej o tym, że jeśli coś 
jest droższe, to z automatu wypada lepiej 
od rzeczy tańszej. Owszem, twierdzenie to 
sprawdza się w wielu sytuacjach, jednak 
w kontekście przewodów HDMI jest po 
prostu nieprawdziwe.

Jedynym wariantem uzasadniającym 
kupno droższego kabla jest sytuacja, 
kiedy wymieniłeś w salonie telewizor, 
odtwarzacz Blu-ray czy amplituner, na 
nowoczesny model, wspierający transmi-
sję sygnału wideo w rozdzielczości  
4K. Wtedy dobry posunięciem jest 
rozejrzenie się za przewodem HDMI 
w wersji 2.0 – kosztuje on nieco więcej  
od innych kabli, ale obsługuje za to 
sygnał 4K przy częstotliwości odświeża-
nia równej 60 Hz.

Oczywiście można też wydać ciut więcej 
grosza na przewód z grubszym oplotem, 
z lepszej gatunkowo gumy czy solidniej 
wykonanym/zamocowanym wtykiem, 
jednak w żadnym wypadku nie należy 
przesadzać z kupowaniem nie wiadomo jak 
drogiego modelu. 

Czy warto bawić się w kupo-
wanie drogich kabli HDMI?

„JEDYNYM WARIANTEM UZASADNIAJĄ-
CYM KUPNO DROŻSZEGO KABLA JEST 
SYTUACJA, KIEDY WYMIENIŁEŚ W SALO-
NIE TELEWIZOR, ODTWARZACZ BLU-RAY 
CZY AMPLITUNER, NA NOWY MODEL.”

O

POZWÓL MU ZABRAĆ CIĘ W PODRÓŻ, PODCZAS KTÓREJ  
DOZNASZ PRAWDZIWEGO TECHNOLOGICZNEGO OŚWIECENIA...
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W tej sprawie (podobnie zresztą 
jak w wielu innych) punkt widze-
nia zależy od punktu siedzenia, 
ale generalnie skłanialibyśmy się 

ku pierwszej odpowiedzi. Jeśli na spokojnie 
prześledzić trendy kształtujące branżę elek-
troniczną, to bardzo łatwo można dojść do 
wniosku, że jednym z najważniejszych z nich 
jest powrót do klimatu retro – zarówno 
w kontekście designu rożnych produktów, 
jak i koncepcji ich funkcjonowania. Tenden-
cję tę widać najlepiej na przykładzie muzyki 
zapisywanej na płytach winylowych, których 
sprzedaż przegoniła niedawno tą osiąganą 
przez cyfrową dystrybucję plików audio.

Przed laty, kiedy chcąc nacieszyć się 
wykonaną fotografią, ludzie musieli 
wywołać film w specjalistycznym zakła-
dzie, olbrzymią furorę robiły aparaty 
Polaroid, pozwalające na niemalże natych-
miastowy wydruk fotki. Dziś, gdy fotki 
trzaskamy niemalże bez opamiętania, 
a ich natłok niekiedy bardzo skutecznie 
uniemożliwia nam czerpanie radości 
z ustrzelonego ujęcia, urządzenia służące 
do fotografii natychmiastowej, wydają się 
być prostym i jednocześnie skutecznym 
remedium na ów problem.

Istotnym czynnikiem świadczącym na 
korzyść takich aparatów jest również 
gigantyczna popularność fotek selfie, które 
w przypadku opcji błyskawicznego ich 
wydrukowania, stają się jeszcze bardziej 
trendy – i w żadnym razie nie należy do-
strzegać się w tym przejawu jakiegokolwiek 
hipsterstwa.

Które modele powinny znaleźć się 
w centrum zainteresowania konsumentów 
chcących nabyć tego typu sprzęt? Wśród 
całkiem sporej liczby dostępnych na na-
szym rynku aparatów natychmiastowych, 
spokojnie można dać szansę takim urządze-
niom jak FujiFilm Instax Mini 70 (440 PLN, 
www.fujifilm.eu/pl), Polaroid Snap  
(440 PLN, www.polaroid.com), Lomo-
graphy LOMO’INSTANT MINI (520 PLN, 
www.lomography.com) czy Leica Sofort  
(1 250 PLN, www.leicastore.pl).

Aparaty do fotografii natych-
miastowej. Hit czy kit?

POWYŻEJ Następcy 
Slasha nie pogardzą 
opcją dostrojenia 
swoich Gibsonów z uży- 
ciem mobilnej apki. 

 K WIECIEŃ  2017 T3 2 5

P

O

P

Ah, strojenie gitary… Wiele osób 
uważa pewnie, że wystarczy 
chwilkę pobawić się tymi małymi 
częściami na jej końcu, by 

uzyskać brzmienie godne instrumentu nale-
żącego do prawdziwych wirtuozów gitarowej 
sceny. Oczywiście, można robić to na czuja, 
ale osiągnięte w ten sposób efekty mogą być 
dalekie od początkowych oczekiwań.

Choćby z tego powodu zdecydowana 
większość gitarzystów używa dziś elektro-
nicznych tunerów. Tego typu akcesoria moż-
na kupić za ok. 50-100 PLN, ale jeśli posia-
dasz elektryczną gitarę i naprawdę zależy ci 
na czystości jej brzmienia, to warto wy-
dać podczas zakupów nieco większą kwo-
tę. Przykładem tunera, który można polecić 
każdemu wymagającemu szarpidrutowi, jest 
Korg Pitchblack Custom (cena ok. 400 PLN, 
www.korg.com). Poza szerokim zakresem 
strojenia z dokładnością co do 0,1 procenta, 
model ten oferuje również czytelny wyświe-
tlacz LED i niezwykle wytrzymałą aluminio-
wą obudowę.

Oszczędny rockman może natomiast 
spróbować dostroić swój instrument, korzy-
stając z mobilnych aplikacji. Najpopularniej-
szymi służącymi do tego celu programami są 
gStrings Tuner oraz GuitarTuna, dostępne na 
urządzenia z systemami iOS/Android.

O

Jak mogę łatwo 
dostroić swoją 
gitarę?

NOKIA WRACA NA RYNEK SMARTFONÓW
Już przed rozpoczęciem tegorocznej edycji targów 
MWC było wiadome, że jedną z najbardziej roz-
chwytywanych wśród dziennikarzy marek będzie 
Nokia, która miała przedstawić na tej imprezie kilka 
nowych smartfonów, na czele z odświeżoną wersją 
legendarnego już modelu 3310.

Część z was z pewnością kojarzy telefon, który 
wedle miejskiej legendy był w stanie znieść prak-
tycznie wszystko i w razie potrzeby mógł nawet 
służyć do wbijania gwoździ w ścianę. 3310 w no-
wej wersji raczej nie będzie tak wytrzymała jak po-
przedni model, ale mimo to zaoferuje swoim 
nabywcom inne zalety. Najważniejszą z nich jest 
oczywiście bateria, która wedle zapewnień produ-
centa ma zapewniać niemalże miesiąc działania 
telefonu w trybie czuwania lub energię pozwalają-
cą na przeprowadzenie 22 godzin rozmów. Tak 
dobry wynik związany jest oczywiście z, delikatnie 
mówiąc, słabiutką specyfikacją podzespołów 
znajdujących się w dość masywnej obudowie. 
Poza 2,4-calowym wyświetlaczem otrzymamy tu 
m.in. moduł Bluetooth 3.0, aparat fotograficzny 
z sensorem o rozdzielczości 2 Mpix oraz 16 MB (to 

nie pomyłka) wbudowanej pamięci, którą na całe 
szczęście można poszerzyć, korzystając z maksy-
malnie 32-gigabajtowej karty pamięci, mogącej 
przechować np. muzykę zapisaną w formacie MP3. 
Za całość trzeba będzie zapłacić ok. 230 PLN.

Oprócz wskrzeszenia tej kultowej słuchaweczki, 
Nokia podjęła decyzję o stworzeniu trzech  
nowych smartfonów, oznaczonych numerkami  
6, 5 i 3. Nokia 6 (około 1 000 PLN) to 5,5-calowy 
model z wyświetlaczem Full HD oraz aluminiową 
obudową typu unibody. Urządzenie działać będzie 
w oparciu o Androida Nougat i podobnie jak 
dwa pozostałe smartfony, zostanie wyposażone 
w funkcję Asystenta Google. Nokia 5 (około  
800 PLN) otrzyma taką samą obudowę, w której 
umieszczony zostanie procesor Snapdragon  
430 oraz 5,2-calowy wyświetlacz HD pokryty 
szkłem Gorilla Glass. Ostatnim przedstawionym  
na MWC 2017 modelem jest Nokia 3 (ok. 600 PLN) 
– 5-calowy smartfon, którego najatrakcyjniejszymi 
podzespołami są bez wątpienia dwa aparaty foto-
graficzne (przedni i tylny) z sensorami o rozdziel-
czości 8 Mpix.



„OBRAZ BLU-RAY UHD DEKLASUJE JA-
KOŚĆ PLIKÓW UHD ROZPOWSZECHNIA-
NYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU.”

CROWDFUNDING

CLICKER STICK

CO TO JEST? 
Kosztujący 100 PLN produkt, który  
pod względem swej absurdalności  
może zostać spokojnie porównany 
z wynalazkami Randa Pelzera z filmu 
„Gremliny rozrabiają”.

NIE NO, SERIO.  
CO TO JEST?
OK, chcesz wyjaśnień, oto i one. 
Zdarzały ci się kiedyś sytuacje, kiedy 
to zgubiłeś gdzieś pilota do któregoś 
z urządzeń i traciłeś masę czasu na 
jego poszukiwanie? Powyżej widzisz 
przedmiot będący sposobem na 
rozwiązanie tego problemu – Clicker 
Stick jest niczym innym, jak dużym 
kijkiem pokrytym warstwą lepkiego 
materiału, do którego można przy- 
mocować kilka pilotów zdalnego 
sterowania.

I TO WSZYSTKO?
A czegóż więcej potrzeba tutaj do 
szczęścia? Opcja trzymania wszyst-
kich posiadanych pilotów w jednym 
miejscu wydaje się być atrakcyjna 
chyba dla każdego właściciela salonu, 
wyposażonego w dużą liczbę 
urządzeń RTV. Ostatecznie dzięki dość 
sporej wadze tego akcesorium, można 
je potraktować jako pałkę, która ma 
szansę odstraszyć potencjalnego 
włamywacza, mającego chętkę na 
obecną w domu elektronikę…

ALE PO CO TO KOMU?
Tak naprawdę to sami nie wiemy 
i mocno zastanawiamy się, czy  
aby na pewno cały ten projekt nie  
jest przykładem jakiegoś wybitnie 
wyrafinowanego trollingu, mającego 
dowieść, że w dobie serwisów 
crowdfundingowych, ludzie potrafią 
wydawać kasę na nawet tak niepo-
trzebny produkt.

NO WŁAŚNIE,  
CO ZE ZBIÓRKĄ?
Biorąc pod uwagę specyfikę opisywa-
nego przedmiotu, można śmiało stwier-
dzić, że zakończyła się ona sporym 
sukcesem, nawet pomimo nie uzbiera-
nia wystarczającej kwoty na finalizację 
całego projektu. Clicker Stick wsparła 
oszałamiająca liczba trzydziestu osób, 
którzy wspólnie przeznaczyli na jego 
powstanie kwotę 1 215 USD. 

PYTANIA I ODPOWIEDZIRefleks
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Rozpalenie ogniska i pieczenie 
nad nim kiełbasek może zająć 
sporo czasu. Gdy musisz szybko 
zaspokoić głód ciepłą strawą, 

o wiele lepszym wyjściem jest wyciągnięcie 
z plecaka jakiejś porządnej turystycznej ku-
chenki, która w ciągu ledwie kilku minut po-
zwoli ci na przygotowanie gorącego posiłku.

Dobrym przykładem takiego akceso-
rium jest Campingaz Twister Plus PZ 
firmy Coleman (150 PLN, www.coleman.
eu). Kuchenkę tę można przygotować do 
pracy w chwilę, a dzięki mocy 2 900 W po-
trafi ona zagotować litr wody w czasie  
3 minut i 45 sekund. Urządzenie waży 
zaledwie 274 gramy, więc bez problemu 
zmieści się do torby, plecaka lub innego 
turystycznego nosidła, jakie zabierzesz ze 
sobą na plenerową wycieczkę.

O

Jak mogę szyb-
ko przyrządzić 
sobie w terenie 
ciepły posiłek?

P

Jeśli ozdobą twojego salonu jest 
naprawdę duży telewizor 4K, 
a w jego najbliższym otoczeniu 
znajduje się któryś z nowej gene-

racji odtwarzaczy Blu-ray, to jak najbardziej 
tak. Argumentem jest oczywiście jakość obra-
zu, która po prostu deklasuje jakość plików 
UHD znajdujących się w internecie, nie wspomi-
nając już nawet o sygnale wideo strumieniowa-
nym za pośrednictwem serwisów VOD.

Zanim jednak wyruszysz na zakupowe łowy, 
musisz uwzględnić to, że obecnie liczba filmów 
nagrywanych na płytach Blu-ray UHD jest 
wręcz śmiesznie niska, podobnie zresztą jak ich 
dostępność. Gdybyś jednak miał zamiar wy-
mienić choć część swojej filmowej kolekcji na 
„lepsze modele”, to dodatkowo musisz przygo-
tować się na spory wydatek – średnia cena 
filmu na Blu-ray UHD oscyluje aktualnie w oko-
licach 150 PLN.

O

Czy kupować 
Blu-ray’e UHD?

P

Najprostszym rozwiązaniem jest 
oczywiście pójście do jednego 
z barów w szemranej dzielnicy, 
wypicie dwóch setek i powiedze-

nie siedzącemu przy ladzie gościowi, że jego 
matka wygląda jak facet. Gdybyś jednak nie 
miał w sobie odwagi potrzebnej na podjęcie 
takowej próby, to istnieje kilka alternatyw-
nych sposobów na osiągnięcie sukcesu. Inna 
metoda pomiaru mocy zadawanych fang jest 
nieco bardziej bezpieczna i opiera się na 
wykorzystaniu smartfona z systemem An-
droid i zainstalowaną aplikacją Punch Power. 
To darmowe oprogramowanie działa, prze-
twarzając dane zbierane przez znajdujące się 
w telefonie sensory – wystarczy więc chwy-
cić go w dłoń i zacząć bokserską walkę 
z cieniem. Podczas takiej sesji treningowej, 
koniecznie trzeba jednak pamiętać o moc-
nym zaciśnięciu pięści, zwłaszcza jeśli trzy-
ma się w niej jakiegoś dużego i najpewniej 
dosyć drogiego smartfona.

Kolejnym sposobem jest wyposażenie 
się w akcesorium Hykso Punch Tracker  
(910 PLN, www.hykso.com). Gadżet ten 
również posiada zestaw czujników monito-
rujących wiele aspektów ruchu, ale dzięki 
kompaktowej konstrukcji, można go bardzo 
łatwo przymocować do rękawicy lub ręki 
owiniętej bokserskim bandażem.

O

Jak mogę testo-
wać siłę swych 
ciosów?
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POWYŻEJ Boks 
to prosty do bólu 
sport, ale nawet 
w nim sporą rolę 
mogą odgrywać 
nowe technologie.



 Refleks
MUST HAVE

IBASSO DX200
Z tym sprzętem zaspokoisz swój audiofilski apetyt.

Kunsztowny, nowoczesny i niebywale atrakcyjny dla każdego szanującego się muzycznego konesera – takie określenia idealnie pasują do najbardziej zaawansowa-
nego technologicznie audiofilskiego odtwarzacza z oferty marki Ibasso, którego funkcjonalność robi równie ogromne wrażenie, co klasa oferowanych przez niego 

brzmieniowych uniesień. W pięknie prezentującej się srebrno-czarnej obudowie z aluminium obecny jest m.in. podwójny 32-bitowy przetwornik DAC SABRE 
ES9028PRO, dzięki któremu cudeńko to obsługuje ścieżki zapisane w ogromnej liczbie bezstratnych formatów dźwięku na czele z plikami DSD 512. DX200 został 
wyposażony w dwa gniazda słuchawkowe (klasycznego 3,5-milimetrowego jacka oraz zbalansowane wyjście 2,5 mm) i funkcjonuje w oparciu o system Android 

6.0, w obsłudze którego pomocą służy 4,2-calowy dotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280x768 pikseli. Pliki audio przechowywane są zaś we wbudowanej 
pamięci o pojemności 64 GB – gdyby przestrzeń ta okazała się dla ciebie niewystarczająca, możesz ją bez problemu poszerzyć, korzystając z karty microSD.

CENA 4 800 PLN URL www.mp3store.pl
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  WIĘCEJ PRZEPISÓW OD FIK-A ZNAJDZIECIE NA STRONIE: www.facetikuchnia.com.pl

SKŁADNIKI (4 PORCJE):
- 250 g suchej czarnej 

ciecierzycy bio  
(ok. 500 g po  
ugotowaniu)
- 150 g ekologicznej 

ciemnej pasty tahini 
- 200 ml soku  

z cytryny
- ok. 150 ml sch ło-

dzonej wody po go-
towaniu ciecierzycy 
- porządna  

szczypta soli
- oliwa extra vergine
- trochę listków 

kolendry lub pie-
truszki
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Hummus z czarnej ciecierzycy
PRZEPIS NA

rudno orzec, dlaczego tak się 
sta ło, ale nie ulega wątpliwo-
ści, że hummus jest dziś 
jednym z najbardziej znanych 

potraw kuchni bliskowschodniej. Hummus 
z impetem wkroczył pod strzechy i sta ł się 
modny wszędzie, nie tylko w świecie wegan 
i hipsterów. Można odnieść wrażenie, że dziś 
każdy w domowym zaciszu robi własny hum-
mus i, co nie mniej ważne, zawsze ma go 
w lodówce. Każdy dysponuje też tym jednym 
jedynym przepisem, dzięki któremu jego 
hummus jest najlepszy na świecie. A skoro 
każdy, to również ja. Nie byłbym sobą, gdy-
bym jednak do sprawy nie podszedł  w nieco 
inny sposób. Właśnie dlatego zwykłą ciecie-
rzycę zastąpiłem czarną. Czarna ciecierzyca 
fajnie wygląda i jest świetna do sa łatek, ale 
doskonale sprawdza się również w hummu-
sie. Warto jednak pamiętać, że ma grubszą 
skórkę niż zwykła (choć taki sam jasny 

miąższ). Dobrze ugotowane ziarenko czarnej 
ciecierzycy powinno łatwo rozpadać się pod 
naciskiem palców, ale skórka zachowa lekką 
twardość, co znajdzie odzwierciedlenie 
także w hummusie. Nie tylko w jego barwie, 
ale również w nieco innej konsystencji. Duża 
ilość soku z cytryny nadaje hummusowi do-
skona łego kwaskowatego smaku, a jeszcze 
więcej intensywności zapewnia użycie wody 
po gotowaniu ciecierzycy oraz niezbędnej 
tahini. Na koniec jeszcze jedna uwaga: 
zdecydowanie podzielam opinię, że hummus 
z ciecierzycy z puszki to nie hummus, a tylko 
smutna imitacja. Namaczanie ciecierzycy 
wymaga czasu, ale wystarczy właściwie nim 
zarządzić: jednego dnia cieciorkę namoczyć, 
drugiego dnia ugotować i przetrzymać w lo-
dówce wraz z odlaną porcją wody po gotowa-
niu (oddzielnie), po czym przygotować i cie-
szyć się smakiem prawdziwego domowego 
hummusu, który zawsze smakuje najlepiej.

FACET I KUCHNIARefleks

T

No to po kolei...
1/ Zalej ciecierzycę wodą i odstaw 
na co najmniej 12 godzin. Po tym 
czasie odcedź.
2/ Prze łóż ciecierzycę do garnka, 
zalej nową porcją wody. Gotuj do 
momentu, aż ciecierzycę będzie 
można łatwo rozgnieść między pal-
cami (zajmie to co najmniej od 1,5 do 
2 godzin). Odlej trochę wody po goto-
waniu ciecierzycy (na wszelki wypa-
dek więcej niż poda łem na liście 
składników) i odstaw ciecierzycę do 
ca łkowitego ostudzenia. Ja najczę-
ściej gotuję ciecierzycę dzień wcze-
śniej i po ostudzeniu wstawiam do 
lodówki wraz z odlaną porcją wody, 
by odpowiednio się sch łodziła.
3/ Do malaksera wrzuć ciecierzycę 
(odłóż garść ziarenek do dekoracji), 
tahini, sok z cytryny, wodę po 
gotowaniu ciecierzycy i sól. Miksuj 
ok. 5-6 minut lub nieco d łużej. Co 
jakiś czas przerywaj miksowanie, 
zbierz szpatułką kawa łki ciecierzy-
cy ze ścianek misy malaksera 
i sprawdź, czy nie trzeba dodać 
więcej p łynu – soku z cytryny lub 
wody. Gotowy hummus powinien być 
jedwabisty i lejący się.
4/ Prze łóż hummus do głębszego 
talerza i rozprowadź go. Na środku 
ułóż odłożone wcześniej ziarenka 
ciecierzycy. Dodaj porządny chlust 
oliwy (nie ża łuj jej) oraz listki świeżej 
kolendry lub pietruszki.



 Refleks
MUST HAVE

LENCO L174
Stylowy sposób na odkrycie brzmieniowego piękna drzemiącego w winylach…

Jeszcze do niedawna za porządnie prezentujący się gramofon trzeba było wyłożyć bardzo duże pieniądze, a działo się tak głównie dlatego, że parę lat temu 
słuchanie czarnych krążków dość często uchodziło za przejaw muzycznego hipsterstwa. Dziś, kiedy winyle święcą swój tryumfalny powrót, bijąc raz po raz rekordy 

sprzedaży, nie ma już problemu ze znalezieniem atrakcyjnie wycenionego sprzętu służącego do ich odtwarzania. Dowodem na potwierdzenie tego stanu rzeczy 
jest L174 – najnowszy gramofon marki Lenco, którego mechanizm został osadzony na ślicznie prezentującej się szklanej płycie nośnej. Model ten został wyposażony 

w 30-centymetrowy aluminiowy talerz, zintegrowany przedwzmacniacz stereo, wygodnie regulowaną przeciwwagę oraz złącze USB. Ostatni z wymienionych 
elementów przyda się każdemu, kto zechce zgrać zawartość płyt do postaci cyfrowych plików, które następnie będzie można odtworzyć na smartfonie – świetna 

sprawa, zwłaszcza jeśli wychodząc z domu nie chcemy rozstawać się z charakterystycznym brzmieniem utworów zapisanych na winylowych płytach.
CENA 1 499 PLN URL www.lenco.com
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02 MICHAEL KORS 
WONDERLUST

 Michael Kors określa Wonderlust 
mianem zapachu kojarzącego się 
z bezgranicznym pragnieniem przy-
gody i romansu. Twoja kobieta 
prawdopodobnie będzie mieć po-
dobne odczucia już w chwilę po tym, 
jak poczuje na sobie zniewalającą 
woń kwiatów, pogłębioną subtelną 
nutą goździka, sycylijskiej manda-
rynki oraz mleka migdałowego. 
429 PLN (100 ml), 324 PLN (50 ml), 
219 PLN (30 ml)

01 LA MER THE REVITALIZING 
HYDRATING SERUM

 Rewitalizujące serum do twarzy 
marki La Mer przygotuje cerę do 
wiosny, zapewniając jej odpowiedni 
poziom nawilżenia oraz zwiększając 
zdolność regeneracji komórek skó-
ry. Najistotniejszym komponentem 
tego kosmetyku jest starannie wy-
selekcjonowana mieszanka skład-
ników pochodzenia morskiego oraz 
koncentrat Lime Tea, tworzący po-
włokę antyoksydacyjną.
785 PLN (30 ml)

03 LA MER THE RENEWAL OIL 
 Dwufazowy olejek do pielęgnacji 

skóry, którego działanie opiera się 
na dwóch niezależnie działających 
od siebie formułach –  jedna z nich 
ma na celu odbudowanie hydro-lipi-
dowej struktury skóry z użyciem 
ekstraktu z eukaliptusa i sezamu, 
druga odpowiedzialna jest zaś za 
odżywianie jej za pomocą substan-
cji pozyskiwanych z tętniących 
życiem oceanów.
790 PLN (w zestawie z Creme de La 
Mer i Intensive Revitalizing Mask)

04 LAB SERIES ALL-IN-ONE
 PRO LS All-In-One Face Cleansing 

Gel oraz PRO LS All-In-One Face 
Hydrating Gel – oto dwa nowe pro-
dukty firmy Lab Series, dzięki którym 
cera męskiego lica zostanie dokład-
nie oczyszczona i poddana inten-
sywnemu nawilżeniu przy jednocze-
snym zachowaniu jej matowego 
wyglądu. Ich dodatkową zaletą jest 
uczucie chłodu, towarzyszące skó-
rze przez długi czas po aplikacji.
69 PLN (150 ml, żel myjący), 139 PLN 
(150 ml, żel nawilżający)

Rozkwitajcie wraz z budzącą się 
do życia przyrodą , otulając się 
pięknymi zapachami oraz fundując 
waszej skórze wiosenną kurację 
odm ładzającą.

   DLA NIEJ  
I DLA NIEGO

STYLRefleks
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 Refleks
STYL

Nadejście tak d ługo wyczekiwanych cie-
plejszych dni, oznacza jedno – przyszła 
pora na radykalną zmianę fitu! Oto kilka 
propozycji, jakie warto uwzględnić przy 
wiosennych modowych zakupach.

   WRZUĆ 
NA LUZ

01 KURTKA LEE
 Kurtki bomberki przed laty cieszyły się 

ogromną popularnością. Dziś ponownie 
wracają do łask. Klasyczny model wyprodu-
kowany przez firmę Lee został uszyty z ma-
teriału będącego mieszanką bawełny oraz 
nylonu i pomimo swego wyrazistego cha-
rakteru jest niesłychanie miły w dotyku.
500 PLN, www.lee.pl

02 ZEGAREK PAUL HEWITT 
 Po czym poznać porządny zegarek? To 

proste – z takim sikorem mamy do czynie-
nia wtedy, gdy jego design nie tylko ce-
chuje się elegancją, ale również czyni 
z niego akcesorium warte za łożenia na 
każdą możliwą okazję. Oba te wymogi 
spe łnia widoczny na zdjęciu model marki 
Paul Hewitt, dlatego też warto mieć go na 
ręku w trakcie każdego wyjścia na miasto.
795 PLN, www.timeandmore.pl

03 SPODNIE WRANGLER 
 Jeansy są najpopularniejszym rodza-

jem spodni, dlatego też ich wielbiciele 
bardzo często robią co mogą, by ich 
model cechowa ł się jak najbardziej orygi-
nalnym wyglądem. Jeśli również wyzna-
jesz takie podejście do tematu, to jasno-
niebieskie rurki z beżowymi wstawkami 
nie będą miały kłopotu z przyciągnięciem 
do siebie twojej uwagi.
329 PLN, www.wrangler.pl

04 T-SHIRT DIVERSE 
 Klasyka łagodzi obyczaje – parafraza 

znanego porzekadła najlepiej oddaje 
specyfikę klasycznego białego t-shirtu, 
który nie rzuca się w oczy swoim krzykli-
wym wyglądem i jednocześnie pasuje do 
praktycznie każdej nieoficjalnej modowej 
stylówki. Zaletą modelu marki Diverse jest 
bawe łna z domieszką elastanu, dzięki 
któremu koszulka długo opiera się przy-
padkowym zagnieceniom. 
60 PLN, www.diversesystem.com

05 BUTY WRANGLER FOOTWEAR
 Kompletowanie stroju kończymy na 

butach, a konkretniej na eleganckich 
sneakersach wykonanych z pięknie wy-
glądającej brązowej skóry. Ich uniwersal-
ny krój czyni z nich obuwie, które bez 
jakichkolwiek obaw o stylistyczne faux 
pas, możesz założyć zarówno do pracy, 
jak i na wyjście ze znajomymi.
Ceny różne, www.wrangler.pl

06 CZAPKA TIMBERLAND
 Zwiększona aktywność słońca oraz 

skomponowany z naszą pomocą sporto-
wy fit to dwa argumenty za tym, by 
wychodząc z domu zabrać ze sobą jakąś 
fajną czapkę z lekko zaokrąglonym 
daszkiem. Łobuzerska bejsbolówka od 
Timberland wygląda świetnie i bez trudu 
podkreśli charakter twojej pełnej wio-
sennego luzu stylizacji.
Ceny różne, www.wrangler.pl
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UDANY ZAKUP TO ŚWIADOMY ZAKUP, DLA- 
TEGO TEŻ SPRÓBUJEMY ZROBIĆ WSZYST- 
KO, ABY BIORĄC NA WARSZTAT NAJRÓŻ- 
NIEJSZE PRODUKTY, WYŁOWIĆ Z TECH- 
NOLOGICZNYCH ODMĘTÓW PRAWDZIWE 
PERŁY.

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

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

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

Jak testujemy?
Nasze 
werdykty

PROWADZĄCY
MARCIN KUBICKI

Zapomnij o nim.

Poniżej przeciętnej.

Nieź le jak na tę cenę .

Bardzo dobr y sprzęt .

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

Wyróżnienia

Za odwagę producenta 
we wprowadzaniu nowo-

czesnych i niespot ykanych 
dotąd rozwiązań.

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

mniejsze st yl ist yczne detale.

Nagroda dla produk tów ofe- 
rujących opt ymalną i lość 

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

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

równawczych. Ocena nie 
stanowi tu w yznacznika.

To w yróżnienie trafia t y lko 
do najlepszych produk tów  

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

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE

NAJLEPSZA 
CENA DO
JAKOŚCI

NAJLEPSZY 
DESIGN

NAJWIĘKSZA 
INNOWACJA
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072 Rozrywka

W TYM MIESIĄCU  
NA WARSZTACIE:

Selekcja



3 4  T3 K WIECIEŃ  2017

HTC U ULTRASelekcja

a przestrzeni ostatnich lat 
firma HTC zdążyła nas już 
przyzwyczaić do tego, że 
zdecydowana większość 

topowych modeli smartfonów tej marki 
była wyposażana w niesłychanie ele-
gancko prezentujące się metalowe obu-
dowy. W tym roku Tajwańczycy postano-
wili odejść od tego tworzywa, zastępując 
je szkłem i w naszym odczuciu decyzja ta 
okazała się dobrym posunięciem – nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę to, że po-
przednie smartfony HTC wielokrotnie 
zdobywały uznanie w oczach naszej 
redakcji m.in. właśnie za sprawą ich 
stylowej aluminiowej konstrukcji.

Już pierwszy kontakt z U Ultra daje jasno 
do zrozumienia, że mamy do czynienia 
z modelem wyjątkowym. W odróżnieniu od 
innych szklanych rywali, smartfon HTC 
sprawia wrażenie sprzętu wykonanego 
niemalże z pojedynczego kawałka szkła, 
a nie stworzonego z kilku elementów two-
rzących całość. W dużej mierze dzieje się 
tak z powodu seksownie zaokrąglonej, 
symetrycznej obudowy, która praktycznie 

w żadnym swym miejscu nie posiada 
jakichkolwiek ostrych krawędzi i została 
wyprofilowana tak, że z tyłu przypomina 
jakąś piękną, mieniącą się blaskiem bombkę 
o unikalnie gładkiej powierzchni. Najprościej 
można przekonać się o tym, biorąc w dłoń 
HTC U Ultra w innej niż czarna lub biała 
wersji kolorystycznej – wtedy momentalnie 
jesteśmy w stanie docenić kunszt osób 
odpowiedzialnych za zaprojektowanie 
wyglądu nowej słuchawki HTC. Wizualnych 
purystów może mierzić tutaj jedynie subtel-
nie wystająca osłonka obiektywu, jednak 
warto zaznaczyć, że jest ona zabezpieczona 
szafirowym szkłem. Okaz ten jest naprawdę 
smukłym smartfonem i w najcieńszym 
miejscu mierzy zaledwie 3,6 mm.

CO DWA TO NIE JEDEN
Kompletna zmiana designu nie jest oczy-
wiście jedyną nowością, na wprowadzenie 
której zdecydowało się HTC. Z punktu 
widzenia użytkownika najistotniejszą rolę 
odgrywa 5,7-calowy wyświetlacz QHD 
wraz ze znajdującym się nad nim wąskim 
2-calowym panelem o rozdzielczości 

SPECYFIKACJA

WYŚMIENITE POŁĄCZENIE OLŚNIEWAJĄCEGO STYLU, POTĘŻNEJ WYDAJNOŚCI ORAZ PRZEMYŚLANEGO 
PODEJŚCIA DO KWESTII CODZIENNEJ INTERAKCJI ZE SMARTFONEM. HTC U ULTRA WKRACZA NA SALONY!

N
160x1040 pikseli. Jego głównym zadaniem 
jest zapewnianie błyskawicznego dostępu 
do powiadomień, kontaktów oraz wybra-
nych przez użytkownika aplikacji (również 
tych niesystemowych, stworzonych przez 
deweloperów third-party). W praktyce 
takie rozwiązanie sprawdza się chociażby 
w sytuacji otrzymania krótkiej wiadomości 
tekstowej, którą można błyskawicznie 
odczytać, bez konieczności odblokowy-
wania telefonu. Dodatkowy panel został 
zintegrowany z wirtualnym asystentem 
Sense Companion, odpowiedzialnym m.in. 
za inteligentny wybór prezentowanych na 
tym wyświetlaczu treści, w zależności od 
nawyków użytkownika analizowanych 

Na ultra wypasie

CENA 3 499 PLN URL www.htc.com/pl ROZMIAR W YŚWIETL ACZ A   
5,7 cala ROZDZIELCZOŚĆ W YŚWIETL ACZ A 2560x1440 pikseli 
(Dual Display 160x1040 pikseli) OS Andriod 7.0  PROCESOR 
Snapdragon 821 2,5 GHz RAM/PAMIĘĆ 4 GB/64 GB +microSD 
APARAT Y FOTOGRAFICZNE 12 Mpix z technologią UltraPixel 
(ty ł), 16 Mpix (przód) POJEMNOŚĆ BATERII 3 000 mAh 
W YMIARY 162,41x79,79x3,6-7,99 mm WAGA 170 g

POW YŻEJ  
Wbudowaną pa-
mięć o pojemno-
ści 64 GB można 
rozszerzyć, ko- 
rzystając z mak- 
symalnie 2-te-
rabajtowej kar ty 
microSD. 

UŚMIECHY W CIEMNOŚCI
Przedni aparat ma sensor 
16 Mpix i obs ługuje tech-
nologię UltraPixel , dzięki 
k tórej radzi sobie świetnie 
podczas wykonywania sel-
fie przy kiepskiej jakości 
oświetleniu.
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HTC U ULTRA

MUZYCZNE UNIESIENIA
U Ultra posiada pięknie brzmiące g ło-
śniki BoomSound. Obs ługuje też dźwięk 
w jakości Hi-res.

WAGA PIÓRKOWA
Pomimo bycia 5,7-ca- 
lowym smar tfonem,  
U Ultra nie jest ciężki. 
Jego ca łkowita masa 
wynosi zaledwie 170 
gramów.

Subtelnie zaokrą-
glone plecki obu-
dowy modelu HTC  
U Ultra wyglądają 
zachwycająco.
MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

Opinia...



SAMSUNG 
GALAXY S7 EDGE

 Podobnie jak HTC 
U Ultra, S7 Edge rów-
nież może pochwalić 
się przyjemnymi dla 
oka i dłoni krągłościa-

mi. Jego obudowa jest w stanie wytrzymać półgo-
dzinne zanurzenie w wodzie o głębokości 1,5 m.
2 600 PLN, www.samsung.pl

IPHONE 7 PLUS
 7 Plus nie działa 

co prawda w oparciu 
o Androida, ale mimo 
to nie mogło zabrak-
nąć go w tym zesta-
wieniu, głównie za 

sprawą ślicznej obudowy wykonanej z pojedyn-
czego kawałka aluminium. 
Od 3 950 PLN, www.apple.com/pl

HTC 10
 Ostatni flagowiec 

HTC to niezła propozy-
cja dla kogoś, kto przy 
ograniczonym budże-
cie chce wejść w po-
siadanie pięknego 

smartfona, kryjącego w swej metalowej obudo-
wie potężne podzespoły.
2 300 PLN, www.htc.com/pl
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POW YŻEJ HTC U 
Ultra zapewnia 
ak ty wną redukcję 
szumów poprzez 
dwa wbudowane 
mikrofony.

przez algorytmy oprogramowania. Nasz 
testowy egzemplarz nie mógł pochwalić 
się jeszcze pełną funkcjonalnością tej 
opcji, dlatego też musimy wstrzymać się 
z opisem jej szczegółowego działania. 
W swym założeniu Sense Companion ma 
pełnić nieco odmienną rolę od asystenta 
Google, bardziej skupiając się na pieczoło-
witej analizie aktywności użytkownika 
w oparciu o jego kalendarz oraz szereg 
różnych zmiennych, pokroju prognozy 
pogody czy aktualnej sytuacji na drogach 
i sugerowaniu podjęcia określonych 
działań. HTC obiecuje, że funkcja asystenta 
będzie regularnie rozwijana i aktualizowa-
na o nowe algorytmy, zwiększające jej 
walory użytkowe. Mając na względzie 
wagę, jaką tajwańska firma przykłada do 
cyklicznego unowocześniania, skądinąd 
najlepszej systemowej nakładki na 
Androida, można być spokojnym o to, że 
dane słowo zostanie tu dotrzymane.

zaskoczeniem. Nie trzeba też chyba tu 
zbytnio rozpisywać się o kwestii płynności 
działania Androida 7.0 z najnowszą wersją 
nakładki HTC Sense, gdyż wszystko śmiga 
na U Ultra z prędkością godną słynnego 
strusia z kreskówkowego cyklu „Zwario-
wane melodie”.

Na słowa pochwały zasługują również 
rewelacyjne głośniki BoomSound. Genero-
wany przez nie dźwięk jest wyjątkowo 
intensywny i nie traci swej szczegółowości 
nawet wtedy, gdy podkręcimy jego gło-
śność do maksymalnej wartości. A skoro 
o kwestii dźwięku mowa, to nie sposób nie 
wspomnieć o pierwszym mankamencie, jaki 
doskwiera modelowi HTC U Ultra. Podobnie 
jak kilka najnowszych flagowców wypusz-
czonych w ostatnim czasie na rynek przez 
konkurencyjne marki, model ten nie został 
niestety wyposażony w złącze słuchawko-
we. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy 
do czynienia ze stałym trendem i większość 

HTC U ULTRASelekcja

Przedni aparat pozwala na 
uzyskanie pe łnych detali selfie.

Szklana obudowa prezentuje 
się wprost prześl icznie…

…lecz z racji zastosowanego 
materia łu trzeba ją chronić.

BOGATE WNĘTRZE
Już szybkie zerknięcie na specyfikację 
modelu U Ultra skłania do wniosku, że 
nazwa tego modelu z pewnością nie jest 
dziełem przypadku. Nowe dzieło HTC 
zostało wyposażone m.in. w 4 GB pamięci 
operacyjnej oraz bardzo mocny procesor 
Snapdragon 821 taktowany zegarem 2,5 
GHz. Duet ten zapewnia olbrzymie pokła-
dy mocy obliczeniowej, dzięki której 
U Ultra przyjmuje „na klatę” wszystkie 
powierzone mu zadania – niezależnie od 
tego, czy mowa o obsłudze wielu jedno-
cześnie działających aplikacji czy o umoż-
liwieniu mega płynnego funkcjonowania 
gier posiadających zaawansowaną oprawę 
graficzną. Te ostatnie (podobnie zresztą 
jak filmy oraz zdjęcia) prezentują się na 
testowanym smartfonie olśniewająco, ale 
w kontekście sprzętu z wyświetlaczem 
o parametrze ppi równym aż 513, nie 
powinno być to dla nikogo jakimkolwiek 

Plusy

Minusy

Alternatywy



 K WIECIEŃ  2017 T3 37

 Selekcja
HTC U ULTRA

topowych, a zarazem ultra smukłych smart-
fonów, do przesyłania sygnału audio będzie 
wykorzystywać złącze USB typu C, które 
jednak zapewnia lepszy przesył danych. 
Jeśli nie chcemy korzystać z fabrycznych 
słuchawek dostosowujących się do uszu 
użytkownika (świetna technologia HTC USo-
nic), to wobec takiego stanu rzeczy 
pozostają nam dwie alternatywne opcje: 
kupno odpowiedniej przejściówki lub 
używanie słuchawek komunikujących się ze 
smartfonem drogą bezprzewodową. Warto 
również podkreślić fakt implementacji 
czterech mikrofonów, zdolnych do rejestra-
cji nagrań w jakości Hi-res z opcją zapisu do 
plików w formacie FLAC. Taka ich liczba 
zapewnia także odbieranie komend głoso-
wych nawet w ekstremalnych warunkach 
oraz rejestrowanie filmów z dźwiękiem 
przestrzennym.

UŚMIECH, PROSZĘ!
HTC U Ultra został wyposażony w udosko-
nalony 12-megapikselowy aparat, który 
pojawił się już w modelu HTC 10 (88 punk-
tów w rankingu DxOMark). Funkcjonuje on 
w oparciu o technologię UltraPixel 2 
i posiada obiektyw o aperturze f/1.8, obok 
którego znajduje się podwójna dioda do-
świetlająca. Zdjęcia oraz filmy 4K wykony-
wane podczas naszego testu wyglądały 
imponująco, zaś największe wrażenie zrobił 
na nas poziom odwzorowania rzeczywi-
stych barw. Drobne zastrzeżenia mamy 
w stosunku do wydajności pracy aparatu 
w naprawdę kiepskich warunkach oświetle-

idem. Odpowiedź na nie brzmi „być może”, 
jednak w dużej mierze zależy ona od 
użytkowych preferencji danego konsumen-
ta, któremu niekoniecznie może przypaść 
do gustu chociażby brak gniazda słuchaw-
kowego czy spora kwota, jaką trzeba 
zostawić w sklepie, decydując się na zakup 
tajwańskiego hitu. Niezależnie od tego nie 
mamy jednak żadnych złudzeń, że U Ultra 
to sprzęt najwyższej klasy, potrafiący olśnić 
swoim oszałamiającym designem, pioruń-
sko szybkim działaniem oraz znakomitą 
funkcjonalnością. Jeśli masz więc w niedale-
kiej przyszłości wyposażyć się w high-en-
dowego smartfona, posiadającego jakąś 
nietuzinkową cechę, to posiadający dwa 
wyświetlacze U Ultra na pewno będzie w sta-
nie przykuć do siebie twoją uwagę. 

niowych. Z drugiej strony super szybkie 
laserowe ustawienie ostrości i nowy Phase 
Detection Auto Focus (PDAF) zapewnia 
najbardziej zaawansowany i najszybszy 
rodzaj autofocusu w smartfonach.

Na szczególną uwagę zasługuje przedni 
aparat, za którego funkcjonowanie odpo-
wiedzialny jest sensor o rozdzielczości 16 
Mpix. Dla osoby uzależnionej od częstego 
pstrykania selfie, komponent ten jest bez 
dwóch zdań jednym z głównych argumen-
tów za zakupem modelu U Ultra, gdyż 
jakość takich zdjęć wypada tutaj wręcz 
spektakularnie. Co istotne, aparat ten może 
też pracować w trybie Ultrapikseli – łączy 
on piksele na matrycy w grupy po cztery 
sztuki. W ten sposób mogą zebrać więcej 
światła. Format zdjęcia jest mniejszy, ale za 
to jakość może okazać się znacznie lepsza.

Za działanie nowego smartfona HTC 
odpowiedzialna jest bateria o pojemności 
3 000 mAh. Przy naprawdę intensywnym 
użytkowaniu telefonu, gniazdka musieli-
śmy szukać tuż przed północą, wobec 
czego spokojnie można przyjąć, że 
przeciętnie U Ultra nie powinien mieć 
problemu z działaniem przez dobę. Wynik 
ów nie wyróżnia się na tle tych osiąganych 
przez baterie obecne w innych topowych 
smartfonach, w związku z czym temat 
można zamknąć cytatem z Rysia 
Rynkowskiego – ten typ tak ma.

Kończąc recenzję modelu U Ultra nie 
uchronimy się przed koniecznością zadania 
sobie pytania, czy jest on najlepszym do-
stępnym na rynku smartfonem z Andro-

POW YŻEJ W obu-
dowie znajdziemy 
czter y mikro-
fony potrafiące 
nagr y wać dźwięk 
w jakości Hi-res, 
k tór y można za-
pisać w postaci 
plików FL AC.

NICZYM BOMBKA
Posiadający szklaną obudo-
wę HTC U Ultra dostępny jest 

w czterech wariantach kolor y-
stycznych: różowym, bia łym, 

czarnym oraz niebieskim.

LUBIMY Prześ l icznie wyglądającą 
szklaną obudowę, dwa wyświetlacze 
(w tym ostry jak żyleta panel QHD), 
jakość dźwięku oraz jeden z najlep-
szych aparatów do selfie na r ynku.
ALE Brak gniazda s łuchawkowego dla 
niek tór ych może być problematycz-
ny. Wysoka cena.
ZDANIEM T3 Szklane jest piękne! HTC 
pokaza ło, że nie powiedzia ło jeszcze 
ostatniego s łowa w kontekście walki 
o androidowy tron. 

Werdykt
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HEOS 
By Denon
HEOS 1 HS2
Cena: 1 100 PLN
Najmniejsze urządzenie z gamy 
produk tów należących do l inii 
HEOS, k tóre pomimo swych kom-
pak towych rozmiarów potrafi dać 
niez łego czadu.
HEOS 7 HS2
Cena: 2 700 PLN 
Pięć przetworników, dwa pasyw-
ne radiator y oraz ogromna moc 
muzyczna to tylko kilka z wielu 
walorów g łośnika HEOS 7.
URL: www.horn.pl

Panasonic All Connected 
Panasonic SC-All05  
Cena: 1 000 PLN 
Ten 20-watowy g łośnik ma wo-
doszczelną obudowę oraz może 
dzia łać zarówno dzięki wbudo-
wanej baterii, jak i w oparciu 
o zasilanie sieciowe. 
Panasonic SC-All9 
Cena: 1 250 PLN
Dzięki dwóm 20-watowym 
przetwornikom oraz subwoofe-
rowi o mocy 40 W, model SC-All9 
poradzi sobie z nag łośnieniem 
każdego salonu.
URL: www.panasonic.com/pl

Yamaha MusicCast
Yamaha W X-010 
Cena: 750 PLN
Niedrogi desk topowy g łośnik 
z dwoma basowymi radiatorami. 
Obs ługuje transmisję dźwięku 
za pośrednictwem AirPlay,  
Bluetooth oraz Wi-Fi.
Yamaha MCR-N470D
Cena: 2 200 PLN
Propozycja dla tradycjonali-
stów, czyli mikro system audio 
z odtwarzaczem p łyt kom-
pak towych oraz wbudowanym 
amplitunerem stereo.
URL: www.tophifi.pl

1 2 3
TESTUJEMY
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BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW MUZYCZNYCH U NAS 
DOSTATEK, ALE KTÓRY Z NICH BRZMI NAJLEPIEJ?

             Tekst: Micha ł Lis    |    Zdjęcia: Neil Godwin

Dźwięk    się rozchodzi
EŚLI CHCESZ PRZESYŁAĆ 
STRUMIENIOWO MUZYKĘ DO 
KAŻDEGO Z POMIESZCZEŃ 
W TWOIM MIESZKANIU, TO 

MASZ DO WYBORU NAPRAWDĘ SPORĄ 
LICZBĘ OPCJI. MAMY NADZIEJĘ, ŻE W WY-
BORZE TEJ NABARDZIEJ OPTYMALNEJ PO-
MOŻE CI PRZYGOTOWANY PRZEZ NAS TEST.

Przy podejmowaniu decyzji o wyposażeniu 
domu w urządzenia audio działające w syste-
mie multiroom, trzeba brać pod uwagę to, że 

J
nie wszystkie z nich odtwarzają dźwięk w ja-
kości hi-res audio oraz że w zdecydowanej więk-
szości przypadków, sprzęt wchodzący w skład 
systemu danej marki, nie jest kompatybilny 
z produktami stworzonymi przez inną firmę.

Poza tymi aspektami nie trzeba martwić się 
w zasadzie o nic więcej, gdyż wszystkie syste-
my multiroom działają w podobny do siebie 
sposób – ich poszczególne elementy łączą się ze 
sobą bezprzewodowo, a za kontrolę nad nimi 
odpowiedzialna jest mobilna aplikacja. Użyt-

kownik może streamować muzykę z wybrane-
go przez siebie serwisu bądź usługi lub odtwa-
rzać pliki audio lokalnie, korzystając ze 
sparowanego z systemem dysku NAS lub peceta.

Na kolejnych stronach zestawiliśmy ze sobą 
trzy najlepsze naszym zdaniem systemy: HEOS 
marki Denon, Yamaha MusicCast oraz Panasonic 
AllConnected. Wszystkie z nich oferują naprawdę 
sporo i bez najmniejszych problemów są w stanie 
przyciągnąć do siebie uwagę, jednakże po zwy-
cięski laur może sięgnąć tylko jeden z nich… 

03
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HEOS 7 to bestia, której ba- 
sowy ryk potrafi wywołać 
małe trzęsienie ziemi.

DESIGN
TEST  01:

go kuzyna. HEOS 7 brzmi fenomenalnie i znajdując 
się nawet w dalekiej odległości od niego, bez pro-
blemu czuć basowe wibracje generowane przez 
jego przetworniki. System HEOS wypada znako-
micie także w temacie streamingu, gdyż wspiera 
takie serwisy jak Spotify, Tidal, SoundCloud, 
Napster, Deezer oraz TuneIn. Z punktu widzenia 
(a raczej słyszenia) audiofila, największym atutem 
produktu marki Denon jest możliwość odtwarza-
nia plików audio w formacie DSD.

MCR-N470D to przykład nieco bardziej 
konwencjonalnego podejścia do kwestii sprzętu 
audio. Urządzenie to jest mikro wieżą z głośnika-
mi stereo, która z racji swych rozmiarów, zajmuje 
śmiesznie małą ilość miejsca. Urządzenie to 
posiada wbudowany odtwarzacz płyt kompakto-
wych, port USB oraz pozwala na odsłuch cyfro-
wego radia DAB. WX-010 jest z kolei niewielkim 
i stylowo prezentującym się dwudrożnym głośni-
kiem, który można postawić na dowolnej płaskiej 
powierzchni lub przytwierdzić do ściany. Dwa 
takie maleństwa mogą stworzyć parę stereo, przez 
którą wybrzmią piosenki z serwisów Spotify, 
Napster, Juke i Qobuz.

C-All05 i SC-All9 pomimo różnicy 
w swych gabarytach są względem 
siebie dosyć podobne, jednak pierw-
szy z głośników może pochwalić się 

bardzo wytrzymałą obudową, która skutecznie 
ochroni przed uszkodzeniami obecne w niej po-
dzespoły, nawet wtedy, gdy zanurzymy ją w wo-
dzie o metrowej głębokości. Plusem mniejszego 
modelu jest też wbudowana bateria, zapewniają-
ca mu ok. 9 godzin pracy z dala od źródła zasila-
nia. SC-All9 wydaje się nam nieco zwalisty, jed-
nak podobnie jak jego mniejszy kolega, został 
wykonany z dużą dbałością o wizualne detale. 
Oba głośniki współpracują ze Spotify, Napsterem 
oraz usługą AllPlay Radio.

Denon HEOS 1 również może oprzeć się działa-
niu wody, jednak staje się to możliwe dopiero po 
doposażeniu go w zestaw HEOS GoPack, oferujący 
baterię oraz wodoodporną osłonę. Sam głośnik 
pomimo swych niewielkich wymiarów, gra zaska-
kująco głośno, ale prawdziwa miazga dla uszu 
zaczyna się wtedy, gdy uruchomimy jego większe-

 Panasonic All Connect bazuje 
na platformie Qualcomm AllPlay, 
w związku z czym w teorii powi-
nien bez problemów współpraco-
wać z urządzeniami wyposażony-
mi w ten sam chipset.

S

WE WSPÓŁPRACY SIŁA
Z jakimi produktami są kompatybilne opisywane  
tutaj systemy?

Przy okazji debiutu nowej gene-
racji głośników z linii HEOS, 
Denon wyposażył swój system 
w obsługę ścieżek w jakości 
Hi-res audio oraz funkcję współ-
pracy z amplitunerami stworzo-

nymi przez tę markę. 
Spośród testowanych syste-

mów, najbardziej „otwartym” 
jest bez wątpienia Yamaha 
MusicCast, gdyż w chwili obec-
nej jest on kompatybilny z 35 
produktami firmy. Jeśli kupisz 
dziś amplituner, bądź inny 
sprzęt hi-fi tej marki, to możesz 
być niemal pewny, że współpra-
cuje on z MusicCast.

Bo dobry sprzęt audio, poza świetnym 
brzmieniem, musi mieć w sobie to coś…

Dwa g łośniki HEOS 1 mogą zostać ze sobą sparowane w celu utworzenia systemu stereo.

DENON HEOS 1 HS2
MOC MUZ YCZNA:   
Brak danych
BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Tak

W YMIARY:  
373x 224x138 mm 
WAGA: 1,9 kg
DENON HEOS 7 HS2
MOC MUZ YCZNA:   
Brak danych

BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Tak
W YMIARY:  
203x479x164 mm  
WAGA: 4,6 kg

HEOS BY DENON

SPECYFIKACJA
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 Panasonic All Connected ob-
sługuje pliki w formacie MP3, AAC, 
WAV, FLAC oraz ALAC w jakości do 
192 kHz/24-bit. Bardzo przyzwo-
ita lista, ale nie uwzględnia for-
matu DSD, którym zainteresowani 

PANASONIC ALL CONNECTED YAMAHA MUSICCAST

System marki Yamaha zosta ł w yposażony w w yjście na subwoofer.  W modelu SC-Al l05 specjalna zat yczka zabezpiecza z łącza przed zachlapaniem. 

OBSŁUGIWANE PLIKI
Wszystkie systemy wspierają 24-bitowy dźwięk. W tej 
kwestii ważne są zatem detale…

są przede wszystkim dźwiękowi 
puryści, chcący napełnić swe 
uszy krystalicznie czystym 
brzmieniem. Yamaha MCR-N470D 
oraz WX-010 również obsługują 
24-bitowe pliki FLAC, AIFF, WAV, 

ALAC, AAC oraz WMA i podobnie 
jak sprzęt Panasonica nie oferują 
wsparcia dla formatu DSD. 
Denon HEOS wypada na tym 
polu zdecydowanie najlepiej – 
wszystkie głośniki z nowej 
generacji linii HS2 odtwarzają 
nieskompresowane pliki  
WAV, ALAC, AIFF, FLAC (maks.  
192 kHz/24-bit) oraz nagrania 
w formacie DSD 2.8 MHz.

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

 MusicCast oferuje fanta-
styczną funkcjonalność, ale 
jeśli chcesz nabyć sprzęt od-
twarzający dźwięk w jakości 
Hi-res, to wybierz HEOS-a.

YAMAHA MUSICCAST
Rundę wygrywa

PANASONIC SC-ALL05
MOC MUZ YCZNA:   
20 W
BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Nie

W YMIARY:  
170x179x77 mm
WAGA: 1,5 kg
PANASONIC SC-ALL9
MOC MUZ YCZNA: 80 W 
(2 x 20 W plus 1x40 W)

BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Nie
W YMIARY:  
373x 224x138 mm
WAGA: 1,9 kg

YAMAHA MCR-N470D
MOC MUZ YCZNA:   
2 x 20 W
BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Tak

W YMIARY:  
270x110x330 mm 
WAGA: 3 kg
YAMAHA W X-010
MOC MUZ YCZNA: 25 W 
(woofer 15 W, tweeter 10 W)

BLUETOOTH: Tak
WPS SUPPORT: Tak
USB: Nie
W YMIARY:  
120x160x130 mm 
WAGA: 1,7 kg
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rzygotowanie do pracy systemu All 
Connected jest całkiem proste za 
sprawą nieźle zaprojektowanej apli-
kacji towarzyszącej o nazwie Music 

Streaming. Wszystko co trzeba zrobić to podłączyć 
kompatybilne urządzenia za pośrednictwem Wi-
-Fi, nadać im nazwę i voila – wszystko gotowe. 
Podczas testu próbowaliśmy też odtwarzać dźwięk 
z dysku NAS i o ile z puszczaniem utworów nie było 
problemów, o tyle podczas przeszukiwania katalo-
gów z dużą liczbą plików, odnosiliśmy wrażenie, że 
apka mogłaby pracować nieco szybciej.

System Denon funkcjonuje w oparciu o aplika-
cję mobilną HEOS, która nie ma najmniejszego 
problemu z wykrywaniem i prawidłowym rozpo-
znawaniem urządzeń mogących pełnić rolę źródła 
dźwięku. W odróżnieniu od innych systemów, 
inicjalizacja konfiguracji Wi-Fi odbywa się poprzez 
połączenie głośnika HEOS do smartfona za pomocą 
3,5-milimetrowego przewodu audio, po czym 
można przystąpić do ustawiania konkretnych opcji 
w obrębie apki kontrolnej. Ta ostatnia posiada naj-

Apka HEOS ma najbardziej 
intuicyjny interfejs w ze-
stawieniu z rywalkami.
bardziej intuicyjny interfejs w zestawieniu z ry-
walkami, dzięki czemu nawet najbardziej niedo-
świadczony użytkownik będzie w stanie z jej 
udziałem szybko skonfigurować ustawienia pracy 
całego systemu.

Konfiguracja Yamaha MusicCast jest nieco 
bardziej zagmatwana, ale dużym nadużyciem 
byłoby nazwanie jej trudną. Parowanie aplikacji 
Controller oraz urządzeń audio odbywa się tu 
poprzez wciśnięcie przycisku Connect na danym 
głośniku, wieży lub amplitunetrze. Po wykryciu 
sprzętu przez oprogramowanie, użytkownik 
podaje hasło do Wi-Fi i może zabrać się za tworze-
nie stref, nazywanie poszczególnych głośników 
itd. Apka mobilna Yamahy jest najładniejsza 
spośród konkurencji, natomiast jej interfejs jest 
nieco za bardzo drobiazgowy i na starcie trzeba 
poświęcić chwilę na dokładne zapoznanie się  
z jego funkcjami.

Na końcu trzeba dodać, że wszystkie z opisy-
wanych tutaj systemów multiroom są kompatybil-
ne z technologią Bluetooth, pozwalającą na błyska-
wiczne przesyłanie muzyki na sparowane z nim 
urządzenia audio.

P

Który z systemów kontroluje się  
z największą łatwością?
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Proces konfiguracji jest banalny i nawet nieoby ta z tego t ypu produk tami osoba, nie 
powinna mieć z nim najmniejszego problemu.

OBSŁUGA

 Denon AVR-X4300H to 
kosztujący 7 000 PLN high-en-
dowy amplituner, który może 
współpracować z innymi pro-
duktami z linii HEOS. Jego naj-
większymi atutami są obsługa 

AMPLITUNER  
DENON AVR-X4300H
Prosty sposób na kino domowe z funkcją multiroom. 

9.2-kanałowego dźwięku oraz 
wsparcie dla standardu Dolby 
Atmos oraz DTS: X 3D. Zaletą 
tego modelu jest również jego 
wszechstronność. 

Przykładowo, wkładając do 

napędu Blu-ray płytę CD 
i oznaczenie amplitunera  
jako źródła w aplikacji mobil-
nej, umożliwia streaming 
sygnału audio do dowolnego 
głośnika kompatybilnego 
z systemem HEOS By Denon. 
Podobną rzecz można również 
zrobić na przykład ze ścieżką 
dźwiękową z aktualnie odtwa-
rzanego filmu.

SYNCHRONIZACJA MULTIROOM

SYSTEM MARKI DENON MOŻE OBSŁUGIWAĆ AŻ 32 POKOJE WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA Z LINII 
HEOS. SYNCHRONIZACJA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI NASTĘPUJE BŁYSKAWICZ-

NIE, A PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY STREFAMI JEST ŁATWE JAK PSTRYKNIĘCIE PALCAMI.

HEOS BY DENON

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY AUDIOSelekcja

TEST
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 Prostota obsługi, szybka 
konfiguracja oraz dopra-
cowana aplikacja mobilna, 
dały systemowi HEOS w peł-
ni zasłużone zwycięstwo.

HEOS BY DENON
Rundę wygrywa

 Selekcja
BEZPRZEWODOWE SYSTEMY AUDIO

 Denon nie jest jedyną firmą 
posiadającą w swej ofercie 
amplituner umożliwiający 
streamowanie audio do wielu 
znajdujących się w domu 

AMPLITUNER  
YAMAHA RX-A860 
Funkcjonalny amplituner multiroom, będący dobrą 
opcją dla oszczędnych i wymagających.

głośników. Yamaha RX-A860  
(4 400 PLN) obsługuje 7.1-ka-
nałowy dźwięk w systemie 
Dolby Atmos i DTS:X oraz 
wspiera AirPlay, dzięki czemu 

jest ciekawą propozycją dla 
posiadaczy iUrządzeń. Yamaha 
wyposażyła ten model w bar-
dzo dużą liczbę złącz (w tym aż 
siedem wejść HDMI), dzięki 
którym sprzęt ten może pełnić 
rolę niezwykle funkcjonalnego 
i jednocześnie pięknie wyglą-
dającego centrum zarządza-
nia domowymi zasobami mul-
timedialnymi.

W systemie MusicCast muzyka może być strumieniowana z dowolnego źród ła – 
począwszy od p ły t CD, a skończywszy na Spotif y.

Panasonic SC-Al l05 może być zanurzony w wodzie o g ł ębokości jednego metra, co 
czyni z niego świetny sprzęt do uży tkowania przy ogrodow ym basenie.

PANASONIC ALL CONNECTED YAMAHA MUSICCAST

SYNCHRONIZACJA MULTIROOMSYNCHRONIZACJA MULTIROOM

TEST TEST

GŁOŚNIKI PANASONIC NIE STRACIŁY ZE SOBĄ ŁĄCZNOŚCI, GDY TEN SAM UTWÓR STRUMIENIOWA-
NY BYŁ DO RÓŻNYCH STREF. PRZY SZYBKIEJ ZMIANIE PIOSENKI TAKŻE NIE ZAUWAŻYLIŚMY 

ŻADNYCH PROBLEMÓW Z SYNCHRONIZACJĄ.

W PRZYPADKU SYSTEMU MARKI YAMAHA, POCHWALIĆ TRZEBA WYJĄTKOWĄ ŁATWOŚĆ 
TWORZENIA STREF AUDIO. POŁĄCZENIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI GŁOŚNIKAMI JEST STABILNE, 

ALE NIE NALEŻY PRZESADZAĆ Z DZIELĄCĄ JE ODLEGŁOŚCIĄ.
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 W kwestii designu głośników 
multiroom panuje kompletny 
miszmasz, o czym najłatwiej 
przekonać się zerkając na 
testowane urządzenia z linii HEOS.
Na klasykę postawiła z pewno-

STYL PONAD ŻYCIE
Bo wygląd sprzętu audio ma dla niektórych równie 
duże znaczenie, co walory brzmieniowe…

ścią Yamaha, co doskonale wi-
dać na przykładzie zarówno gło-
śnika WX-010, jak i mikro wieży 
MCR-N470D – oba urządzenia 
mają stonowany wygląd i pre-
zentują się bardzo elegancko.

Najciekawiej wyglądającymi 
urządzeniami w niniejszym 
teście są głośniki wyproduko-
wane przez firmę Panasonic. Ich 
design umiejętnie łączy w sobie 
nowoczesność oraz elegancję, 
podkreśloną przez subtelne, ale 
przyciągające spojrzenia detale 
wykończeniowe. Oba głośniki 
japońskiej marki mają też 
najbardziej spójny wygląd.

HEOS gra pięknie, zwłasz-
cza gdy odpalimy na nim 
ścieżki Hi-res audio.
w żadnym razie nie stoi to na przeszkodzie oceny 
ich brzmienia, które zwłaszcza w przypadku mo-
delu HEOS 7, zasługuje na duży podziw. Sprzęt ten 
gra tak donośnie, że bez problemu może pełnić rolę 
głównego urządzenia nagłaśniającego w dużym 
salonie, napełniając go zbalansowanym dźwię-
kiem o wyjątkowo melodyjnych tonach średnich. 
W przypadku HEOS 1 wiadomo tyle, że w jego 
obudowie umieszczono tweeter oraz woofer, „na-
pędzane” przez cyfrowy układ wzmocnie-
nia dźwięku. Podobnie jak jego większy kuzyn, 
obsługuje on też pliki DSD, dzięki czemu nawet 
pomimo swych małych gabarytów, potrafi oczaro-
wać nawet najbardziej wymagającego słuchacza.

MCR-N470D pod względem jakości generowa-
nego brzmienia można przyrównać do głośników 
SC-All9 i HEOS 7. Najładniej wypada tutaj zdecy-
dowanie środek i góra pasma, choć przy odpo-
wiednich ustawieniach dźwięku również i tony 
niskie mogą wprawić w zachwyt – zwłaszcza pod-
czas odsłuchu odpowiednio „przybasionych” ka-
wałków i korzystania z kolumienek wieży w cha-
rakterze mini zestawu kina domowego.

HEOS 7 ma por t USB, wobec czego pl iki Hi-res możesz odtwarzać z pendrive’a.

ompaktowe rozmiary głośnika 
Panasonic SC-All05 są dość mylące, 
ponieważ generuje on zaskakująco 
donośny dźwięk. Może i brzmi on 

nieco monofonicznie, jednak nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że w tym maleństwie kryje się 
naprawdę spory potencjał. W środku obudowy 
znajdziemy dwa przetworniki oraz tyle samo 
pasywnych radiatorów. Całość zapewnia 20 W  
mocy muzycznej, ale tylko do pewnego momentu 
– gdy bateria będzie bliska rozładowania, moc 
urządzenia spada do 8 W, co jest natychmiastowo 
odczuwalne.

SC-All9, czyli największy z głośników mul-
tiroom marki Panasonic, posiada zintegrowany 
40-watowy subwoofer oraz cztery współpracu-
jące z nim przetworniki. Taka konfiguracja 
zapewnia mu mocne brzmienie, które niestety 
potrafi gubić detale i stawać się nieco płaskie 
przy najwyższych ustawieniach poziomu gło-
śności odtwarzanego dźwięku. 

Denon nie zapewnia wglądu w specyfikację 
techniczną swych głośników multiroom, ale 

K

Który z systemów zachwyci ł nas najbardziej 
jakością swego brzmienia?

WYDAJNOŚĆ
HEOS BY DENON

G łośniki HEOS 1 mogą zostać ze sobą bezpośrednio sparowane. Dobra opcja dla kogoś, 
k to chce łatwo stworzyć mini system stereo.



 K WIECIEŃ  2017 T3 45

 Selekcja
BEZPRZEWODOWE SYSTEMY AUDIO

 Żaden z systemów nie 
rozczarowuje w temacie 
oferowanego brzmienia, ale 
to HEOS posiada najlepsze 
basy i wspiera format DSD.

HEOS BY DENON
Rundę wygrywa

 Posiadasz dużą kolekcję 
płyt kompaktowych i chciałbyś 
nacieszyć się nią, korzystając 
z technologii strumieniowania 
dźwięku? SC-ALL7CD nie tylko 

PANASONIC SC-ALL7CD  
ALL-IN-ONE
Odtwarzacz CD z funkcją multiroom i kilkoma  
innymi niespodziankami.

odtworzy twoje płyty CD, ale 
także zripuje je do postaci 
cyfrowej i zapisze na wbudo-
wanej pamięci o pojemności  
4 GB, by następnie przesłać je 

do sparowanych z urządze-
niem głośników. Odtwarzacz 
Panasonic może też działać 
w pełni samodzielnie dzięki 
obecnemu w obudowie dueto-
wi tweeterów, parze wooferów 
oraz zintegrowanemu subwo-
oferowi. Całość generuje 20 W 
mocy muzycznej – wystarcza-
jąco do nagłośnienia niewiel-
kiego pomieszczenia.

Kompak tow y Panasonic SC-Al l05 skr ywa w sobie przetworniki o łącznej mocy 20 W. MCR-N470D pod względem brzmieniow ym dorównuje g łośnikom marek Panasonic i Denon.

PANASONIC ALL CONNECTED YAMAHA MUSICCAST

Ogólna jakość brzmienia jest dobra, jednak łatwo odnieść wrażenie, że przy podkrę-
ceniu g łośności, basy tracą nieco na swej g ł ębi.

W opakowaniu MCR-N470D poza jednostką g łówną znajdziemy dwie mini kolumny, 
k tór ych wspó łpraca zapewnia donośne brzmienie stereo.



LUBIMY: Bardzo uczciwy stosunek ceny do oferowa- 
nych możl iwości. Dużą l iczbę urządzeń kompaty- 
bilnych z systemem i łatwość dodawania ich do  
jego obrębu.
ALE: Sporadyczne problemy ze zrywaniem łączności 
między bardzo oddalonymi od siebie elementami sys-
temu. Brak wsparcia dla plików DSD.
ZDANIEM T3: MusicCast jest funkcjonalny, posiada naj-
ładniejszą apkę oraz najtańsze g łośniki, co ma zna-
czenie w przypadku jego potencjalnej rozbudowy.

LUBIMY: SC-All05 jest wodoszczelny, a SC-All9 to kawa ł 
solidnie brzmiącego sprzętu. Każdy z g łośników pre-
zentuje się elegancko, a poszczególne elementy ca łe-
go systemu można nabyć w bardzo atrakcyjniej cenie.
ALE: Zasięg dzia łania urządzeń nie jest tak duży, jak 
w innych systemach, co dla posiadacza dużego domu 
może okazać się dość sporym problemem.
ZDANIEM T3: Efektowny i solidnie brzmiący sprzęt dla 
osób, które niskim kosztem chcą rozpocząć przygodę 
z technologią multiroom.
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#2 Yamaha MusicCast  
CENA: 750 PLN/ 2 200 PLN
URL: www.tophifi.pl

#3 Panasonic All Connected 
CENA: 1 000 PLN/1 250 PLN
URL: www.panasonic.com/pl

LUBIMY: HEOS By Denon ofe- 
ruje wszystko to, czego na- 
leża łoby oczekiwać po nowo- 
czesnym systemie multiroom. 
Jest funkcjonalny, pomimo 
wielu opcji konfiguracji jego 
obs ługa nie nastręcza jakich-
kolwiek problemów, a pod 
względem jakości brzmie- 
nia wypada najlepiej spoś- 
ród ca łej trójki testowanych 
produktów.

ALE: Mocniejsze g łośniki nie 
należą do najtańszych urzą-
dzeń na rynku. Brak wspar- 
cia dla kodeka Bluetooth  
aptX to lekki nietakt ze stro- 
ny producenta.
ZDANIEM T3: Najlepszy system 
multiroom, jaki może umilać 
czas wszystkim osobom znaj-
dującym się w twoim domu.

Zwycięzcą 
zostaje…

Werdykt

#1 HEOS By Denon 
CENA: 1 100 PLN/2 700 PLN URL: www.horn.pl

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NAJLEPSZY
SPRZĘT
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DESIGN 
Wyraziste linie obudowy w połączeniu z jej iście 
futurystycznym wzornictwem, czynią z tej ma-

szynki gadżet będący ozdobą każdego nowocze-
snego salonu. Co ważne, Shield może być ustawio-

ny zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

FUNKCJE 
W tym względzie Shield bije sprzęt Apple na 

głowę z jednego prostego powodu – poza moż-
liwością pełnienia funkcji streamera, urządzenie 

Nvidia może też działać jako konsola, pozwalająca 
na zabawę z mobilnymi oraz pecetowymi grami.

OPROGRAMOWANIE 
Najnowsza wersja streamera Nvidia wspiera stre-

aming w rozdzielczości 4K i jest kompatybilna z 
technologią HDR. Poza Netflixem, YouTube czy 

Spotify, mamy tu również dostęp do strumieniu-
jącej pecetowe gry platformy NVIDIA Games.

UŻYTKOWANIE 
Sama obsługa streamera jest wygodna, w czym 

pomaga dobrze zaprojektowany systemowy inter-
fejs. Pad do zabawy z grami jest naprawdę niezły 

i w zasadzie jedyne zastrzeżenia mamy do mocno 
oszczędnego w swej formie pilota.

 DESIGN 
To urządzenie Apple, więc w kontekście wzornic-
twa króluje tu minimalistyczna prostota, dzięki któ-
rej streamer nie będzie miał najmniejszego kłopotu 
z wkomponowaniem się w wystrój. Zaletą TV są 
również jego wyjątkowo kompaktowe rozmiary.

 FUNKCJE 
TV jest po prostu zwykłym multimedialnym stre-
amerem, nastawionym przede wszystkim 
na współpracę z serwisem iTunes oraz Netflixem. 
Jeśli chcesz korzystać z usług polskich platform 
VOD, to nie masz tutaj niestety czego szukać.

 OPROGRAMOWANIE
Apple pomimo wprowadzania na rynek kolejnych 
wersji swojego streamera, konsekwentnie opiera 
się implementacji wsparcia dla obrazu w rozdziel-
czości 4K. Liczba wspieranych serwisów stre-
amingowych zasługuje jednak na duże uznanie.

 UŻYTKOWANIE 
System operacyjny funkcjonuje tu bardzo płynnie, 
a sam streamer może być kontrolowany z uży-
ciem pilota posiadającego nieco większą liczbę 
przycisków niż konkurencja oraz niewielki panel 
pełniący funkcję touchpada.

WIELOZADANIOWY „KOMBAJN” ŁĄCZĄCY W SOBIE 
FUNKCJĘ STREAMERA ORAZ KONSOLI DO GIER.

STYLOWY STREAMER, STWORZONY GŁÓWNIE 
Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKACH ITUNES.

1 000 PLN, www.nvidia.pl 780 PLN, www.apple.com/pl

LUBIMY Imponującą funkcjonalność, wsparcie dla 4K 
z HDR oraz fakt, że sprzęt ten może zastąpić konsolę 

do gier. ALE Pilot móg łby być wykonany nieco lepiej. 
Design może nie być atrakcyjny dla wszystkich.

LUBIMY Ładny wygląd, lepiej prezentujący się inter-
fejs użytkownika w porównaniu z rywalem. ALE Brak 
wsparcia dla 4K i mocno zamknięta struktura oprogra-
mowania boli.

NVIDIA Shield TV Vs

M U LT I M E D I A L N E  S T R E A M E R Y

Apple TV

 #2 #1

Werdykt

NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE
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JUICY RETREATS JR-8000S
1 000 PLN, www.juicyretreats.com 

 JR-8000S nie prezentuje się może tak atrakcyjnie 
jak modele marek Smeg czy Sage, ale wygląd to nie 
wszystko. Maszyna stworzona przez JuicyRetreats 
pozwala na bardzo szybkie uzyskanie soku za 
sprawą technologii Advance Squeeze Technology 
System oraz 240-watowego silnika, który bez 
kłopotu radzi sobie z wyciskaniem całych owoców. 
Przydatną okazuje się również funkcja wstecznego 
biegu – dobrze korzystać z niej podczas zabawy 
z wyjątkowo soczystymi produktami. Największymi 
bolączkami tego modelu są jego duża waga oraz 
fakt, że nie jest on zbyt łatwy w czyszczeniu.

01 DLA SADOWNIKA

MASTICATING JUICER BY 
PHILIPS AVANCE COLLECTION 
1 200 PLN, www.philips.pl

 Sprzęt Philipsa prezentuje się bardzo ładnie i działa 
w oparciu o technologię MicroMasticating, która wedle 
producenta otwiera komórki owoców i warzyw w celu 
wydobycia z nich jak największej ilości składników. 
Nie śmiemy podważać tych zapewnień, zwłaszcza że 
z wyciskaniem miękkich produktów urządzenie to 
radzi sobie naprawdę świetnie. Nieco gorzej sprawa 
wygląda w przypadku twardszych warzyw, dlatego 
dobrze jest wcześniej pokroić je na mniejsze kawałki. 
Przydatnym dodatkiem jest mechanizm zabezpiecza-
jący przed przypadkowym kapaniem soku.

03 DLA PRAKTYCZNEGO STYLISTY

SMEG SLOW JUICER SJF01
2 250 PLN, www.smeg.com

 Jeśli należysz do osób, dla których proces 
przyrządzania soku jest swoistym rytuałem, to 
wolna wyciskarka firmy Smeg momentalnie powin-
na znaleźć się na liście twych zakupów. Dlaczego? 
No chociażby z powodu najcichszej pracy spośród 
wszystkich omawianych tu urządzeń, która pozwoli 
ci na delektowanie się widokiem produktów miaż-
dżonych z maksymalną prędkością 43 obr./min. 
Docenić trzeba tu także opcję działania na wstecz-
nym biegu oraz sporą gamę dodatkowych akceso-
riów. Spory minus leci natomiast za malutką miskę, 
służącą do zbierania pulpy.

02 DLA WIELBICIELA CISZY

POTRZEBUJESZ UROZMAICIĆ SWĄ DIETĘ CODZIENNĄ 
DAWKĄ OWOCOWO-WARZYWNEGO SOKU? PRZEKONAJ 
SIĘ ZATEM O TYM, DO CZEGO ZDOLNE SĄ NAJNOWO-
CZEŚNIEJSZE NA RYNKU WYCISKARKI.

 Pulp(a) Fiction
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hyba każdy zdaje 
sobie sprawę 
z tego, jak zdrowe 
są orzeźwiające 

aromatyczne soki, przyrzą-
dzone ze świeżych warzyw 
i owoców. Najlepiej smakują 
oczywiście te wyprodukowa-

 Pulp(a) Fiction

ZEBRA BY ZOO SLOW JUICER 
1 890 PLN, www.projuicers.pl

 Jednym z największych atutów wyciskarki Zebra 
jest jej kompaktowy rozmiar, dzięki któremu zajmuje 
ona skromną ilość przestrzeni na kuchennym blacie. 
Maszyna ta pracuje z maksymalną prędkością 38 
obr./min. i za sprawą potężnego silnika jest w stanie 
łatwo uporać się z praktycznie każdym umieszczo-
nym w niej warzywem lub owocem. Zestawiając ją 
z innymi obecnymi w tym zestawieniu urządzeniami, 
uwagę przyciągają dwie problematyczne kwestie 
– podczas pracy emituje ona spory hałas, a wyciska-
nie twardszych warzyw choć jest tu bardzo efektyw-
ne, to trwa dość długo.

04 DLA BRUTALA

NUTRI JUICER COLD FROM 
SAGE BY HESTON BLUMENTHAL
900 PLN, www.amazon.com

 Potrzebujesz wyciskarki zdolnej przygotować 
w jak najkrótszym czasie jak największą ilość soku? 
Podczas poszukiwań nie wolno ci więc pominąć wi-
docznego powyżej modelu, wyposażonego w potęż-
ny silnik o mocy aż 1 250 W. Nitro Juicer wygląda 
efektownie i został wykonany bardzo solidnie, ale 
nie jest zbyt lekkim urządzeniem, a jego czyszczenie 
nie odbywa się tak szybko, jak ma to miejsce u kon-
kurencji. Przyczepić można się też do kultury pracy 
– podczas wyciskania soku z dużych i twardych 
warzyw, Juicer generuje wyjątkowo donośny hałas. 

06 DLA GŁOWY RODZINY

JUICA COLD PRESS JUICER 
BY SENSIOHOME
180 PLN, www.amazon.com

 Niecałe dwie stówki (plus koszty dostawy) za 
wyciskarkę to całkiem niezła propozycja dla osoby 
z mocno ograniczonym budżetem, ale trzeba tu mieć 
świadomość, że tak niska cena nie jest dziełem 
przypadku. Najbardziej zauważalnymi wadami tego 
modelu są jego przeciętna jakość wykonania oraz 
średnia wydajność w kontekście ilości soku uzyska-
nego z pojedynczego wsadu. Obok mankamentów 
sprzęt marki Sensiohome posiada również sporo 
zalet, spośród których warto podkreślić bardzo cichą 
pracę i łatwość jego codziennej eksploatacji.

05 DLA DUSIGROSZA

C
ne w domowym zaciszu, bez 
dodatku konserwantów i cukru, 
który jak wiadomo jest najwięk-
szym przeciwnikiem osoby chcą-
cej dbać o linię. Do szybkiego 
i łatwego przygotowania takiej 
witaminowej bomby, będzie ci 
potrzebny odpowiedni sprzęt, 

dlatego też powinieneś rozejrzeć 
się za jakąś porządną wyciskar-
ką. Nie wiesz od czego zacząć 
poszukiwania? Spokojnie, w tym 
numerze przetestowaliśmy kilka 
najlepszych modeli, których efek-
ty pracy ugasiły pragnienie na-
szego całego redakcyjnego grona.
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CIESZ SIĘ WYGODĄ I SŁUCHAJ MU-
ZYKI, KORZYSTAJĄC Z PRAWDZIWIE 
BEZPRZEWODOWYCH SŁUCHAWEK.

Tekst: Maciej Adamczyk  Zdjęcia: Neil Godwin

Bragi The Headphone
Posiadają podobne przetworniki 
co Earin M-1, zaś dzięki tech-
nologii Audio Transparency, nie 
odcinają ca łkowicie użytkownika 
od odg łosów otoczenia.
Cena: 600 PLN
URL: www.bragi.com

2 Apple AirPods
W ich obudowach znajdują się 
sensory przydatne ak tywnym 
fizycznie melomanom oraz chip 
W1, odpowiedzialny za wspó łpra-
cę s łuchawek z Siri.
Cena: 800 PLN
URL: www.apple.com/pl

3Earin M-1  
Cylindryczne dokana łówki ze 
zbalansowanymi przetworni-
kami armaturowymi. Mają fajne 
etui, ale nie pogadasz w nich 
przez telefon.
Cena: 1 000 PLN
URL: www.earin.com

1
TESTUJEMY

 KONIEC 
Z KABLAMI!

IE MA CHYBA NA 
ŚWIECIE OSOBY, 
KTÓRA CHOĆ RAZ 
NIE MUSIAŁA DE-

NERWOWAĆ SIĘ Z POWODU 
KONIECZNOŚCI  ROZPLĄTYWA-
NIA PRZEWODU SŁUCHAWEK.

Ta jakże problematyczna sytu-
acja przytrafia się z reguły w naj-
mniej odpowiednich chwilach, co 
jeszcze bardziej wkurza mobilnych 
melomanów, chcących w jak 
najkrótszym czasie zapewnić sobie 
możliwość cieszenia się muzyką 
w podróży. Od wielu lat w sprzeda-
ży dostępne są oczywiście słuchaw-
ki Bluetooth, jednakże w przypad-
ku modeli o konstrukcji dousznej, 
w zdecydowanej większości przy-
padków określane są one jako bez-
przewodowe nieco na wyrost, 
ponieważ ich wtyczki i tak są 
połączone kablem z wbudowanym 
pilotem, pomocnym w kontroli nad 
odtwarzanymi utworami.

Prawdziwie bezprzewodowe 
dokanałówki pojawiły się 
na rynku dopiero 

niedawno, ale mimo to zdążyły już 
zyskać poklask wśród sporej grupy 
konsumentów. Poza brakiem ja-
kichkolwiek kabli, mogą się one 
pochwalić niesłychanie niską 
wagą, efektownym designem oraz 
bardzo przyzwoitym brzmieniem, 
generowanym nawet pomimo 
posiadania niezbyt dużych prze-
tworników. Producenci takich 
słuchawek nierzadko wyposażają 
je również w wodoodporne obudo-
wy, zaś do opakowań wrzucają 
eleganckie etui, pełniące funkcję 
poręcznych ładowarek. 

W numerze kwietniowym 
wzięliśmy na warsztat trzy najcie-
kawsze naszym zdaniem modele 
bezprzewodowych „pchełek”  
– przekonajmy się zatem, który 
z nich najlepiej zabrać ze sobą 
w muzyczną podróż…

N
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Cylindryczna konstrukcja 
M-1 jest lekka jak piórko  
i mocno trzyma się w uchu.

DESIGN
TEST  01:

biała obudowa, przykuwają spojrzenia, podobnie 
zresztą jak niezwykle długie uchwyty, będące 
niestety piętą achillesową całej tej konstruk-
cji. Ich wielkość może nie pozwolić niektórym 
osobom na odpowiednie umieszczenie słucha-
wek w uchu, co w następstwie może wpłynąć 
na jakość słuchanego dźwięku. Na plus niewąt-
pliwe zaliczyć trzeba eleganckie etui, potrafiące 
zapewnić energię potrzebną na 24 godziny odsłu-
chu z dala od jakiegokolwiek źródła prądu.

Owalne, pokryte połyskującym tworzywem 
obudowy słuchawek Bragi prezentują się bardzo 
atrakcyjnie. Dobrze układają się też w małżowi-
nie, a jeśli dodamy do tego trzy rodzaje silikono-
wych końcówek, to otrzymamy model stworzony 
w sam raz do użytkowania podczas intensywnej 
aktywności fizycznej. Największym problemem 
The Headphone są maleńkie przyciski odpowie-
dzialne za kontrolę odtwarzanej muzyki – jeśli 
chcemy uniknąć nerwów przy kolejnej nieudanej 
próbie wciśnięcia tego właściwego, to jesteśmy 
zmuszeni tu do wyjęcia smartfona z kieszeni. Etui 
wygląda bardzo schludnie, ale nie jest niestety 
tak funkcjonalne, jak akcesoria konkurencji.

rojektowanie bezprzewodowych 
dokanałówek nie jest prostym zada-
niem. Z jednej strony muszą być one 
odpowiednio lekkie, ale z drugiej 

nie mogą posiadać zbyt małych wtyczek, które 
uniemożliwiłyby montaż porządnie brzmiących 
przetworników. W takim ujęciu sztukę kom-
promisu bardzo dobrze opanowała firma Earin 
– stworzone przez nią słuchawki M-1 przy wadze 
równej 3,5 grama są najlżejsze w całym zesta-
wieniu, a ich cylindryczna konstrukcja nie tylko 
ma kompaktowy rozmiar, ale również świetnie 
„leży” w uchu. Wadą takiego rozwiązania jest 
dość przeciętny wygląd samych słuchawek, któ-
ry w połączeniu z plastikowością ich obudowy 
nie czyni z nich urządzenia zdolnego przyciągnąć 
do siebie uwagę fanatycznych wielbicieli sprzętu 
klasy premium.

Jeśli spojrzymy na AirPods, to od razu doj-
dziemy do wniosku, że za ich powstaniem mogło 
stać tylko Apple. Ich minimalistyczny wysu-
blimowany design oraz delikatnie połyskująca 

 Jeśli położyć obok siebie 
każdy z testowanych modeli, to 
momentalnie można dojść do 
wniosku, że z racji najmniej-
szych rozmiarów oraz cylin-
drycznego kształtu wtyczek 

P

IDEALNE DOPASOWANIE
Bo komfort użytkowania jest istotny nawet w przy-
padku tak ma łych urządzeń…

o wadze zaledwie 3,5 grama, 
niekwestionowanym zwycięz-
cą zostaje sprzęt marki Earin.

Bragi The Headphone są 
nieco większe, ale za to 
w opakowaniu z nimi znajdzie-

my trzy silikonowe końcówki, 
pomocne w idealnym dopaso-
waniu wtyczek do kształtu 
kanału usznego.

W tej kategorii najniżej 
trzeba ocenić produkt Apple. 
Wtyczki dość trudno wcisnąć 
głęboko do ucha, w czym nie 
pomagają długie uchwyty 
odstające od obudów z prze-
twornikami.

Które ze s łuchawek mają najlepszy styl 
i oferują najwyższy komfort użytkowania?

Dzięki kompak towej konstrukcji, model M-1 świetnie uk łada się w uchu.

EARIN M-1
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SPECYFIKACJA
W YMIARY SŁUCHAWEK:  
14,5x 20 mm
WAGA SŁUCHAWEK:  
3,5 g (każda)

ŻY WOTNOŚĆ BATERII:  
do 3 godzin
W YMIARY ETUI: 
21x95 mm

WAGA ETUI: 42 g
CZ AS ŁADOWANIA: 70 minut
BATERIA:  
60 mAh l i towo-jonowa
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 Białe etui na słuchawki Apple 
nie tylko służy do ich przechowy-
wania, ale także pozwala na 
kilkukrotne naładowanie ich 
akumulatorów. O aktualnym 
stanie baterii informuje tutaj 

APPLE AIRPODS BRAGI THE HEADPHONE

Audio Transparency umoż l iwia us łyszenie rozmów bez potrzeby w yjmowania s łuchawek z uszu.D ługie obudow y AirPods w yglądają bardzo or yginalnie – nawet jak na produk t Apple. 

MAGICZNE PUDEŁECZKA
Które spośród do łączonych do s łuchawek etui 
spodoba ło się nam najbardziej?

niewielka dioda LED, zmieniająca 
swą barwę w zależności od 
poziomu ich naładowania.

Do Earin M-1 również doda-
wane jest etui umożliwiające 
ładowanie ich baterii. Akceso-

rium to wygląda naszym zdaniem 
wprost fantastycznie, gdyż 
przypomina cygaro wyproduko-
wane z pojedynczego fragmentu 
aluminium.

Słuchawki marki Bragi jako 
jedyne spośród urządzeń w tym 
zestawieniu, nie zostały wypo-
sażone w etui z „funkcją power-
banku” – zamiast niej znajdziemy 
tutaj złącze microUSB.

W YMIARY SŁUCHAWEK:  
16,5x18 x40,5 mm
WAGA SŁUCHAWEK:  
4 g (każda)

ŻY WOTNOŚĆ BATERII:  
do 5 godzin
W YMIARY ETUI: 
44,3x 21,3x53,5 mm

WAGA ETUI: 38 g
CZ AS ŁADOWANIA: 30 minut
BATERIA:  
l i towo-jonowa

W YMIARY SŁUCHAWEK:  
brak danych
WAGA SŁUCHAWEK:  
brak danych

ŻY WOTNOŚĆ BATERII:  
do 6 godzin
W YMIARY ETUI: 
brak

WAGA ETUI: brak
CZ AS ŁADOWANIA: 2 godziny
BATERIA:  
100 mAh l i towo-pol imerowa

 Są małe i lekkie, a przez 
to najbardziej komfortowe 
w codziennym użytkowaniu. 
Dodawane do nich aluminio-
we etui wygląda cudownie!

EARIN M-1
Rundę wygrywa
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pple AirPods to słuchawki stworzo-
ne z myślą o iPhonie i nie ma się co 
dziwić, że oba te urządzenia współ-
pracują ze sobą wręcz doskonale. 

Proces ich parowania jest dziecinnie prosty – 
wystarczy przyłożyć do smartfona etui od słu-
chawek, a następnie zatwierdzić całą operację 
ikonką OK w wyświetlonym oknie dialogowym. 
Inną zaletą AirPods jest to, że w swych obudo-
wach skrywają one sensory optyczne oraz akce-
lerometry, dzięki którym słuchawki same 
wiedzą, czy aktualnie znajdują się w uszach 
użytkownika. Funkcja ta wykorzystywana jest 
do automatycznego pauzowania/wznawiania 
muzyki w momencie włożenia/wyjęcia słucha-
wek i w praktyce okazuje się niesamowicie przy-
datna, gdy np. chcemy błyskawicznie rozpocząć 
z kimś rozmowę bez konieczności wyciągania 
telefonu w celu zatrzymania aktualnie odtwa-
rzanej piosenki. Za współpracę AirPods z iPho-
nem odpowiedzialny jest zaprojektowany przez 
Apple chip W1, którego rolą jest również zarzą-

AirPods same wiedzą, 
czy aktualnie znajdują się 
w uszach użytkownika.
dzanie energią baterii słuchawek.

W porównaniu z produktem Apple, doka-
nałówki marki Earin na pierwszy rzut oka 
wypadają dosyć ubogo. Nie dość, że mają naj-
krócej działającą w teście baterię, to jeszcze nie 
zostały wyposażone w mikrofon, co wyklucza 
możliwość prowadzenia rozmów telefonicz-
nych bez konieczności wyjęcia smartfona 
z kieszeni. W ramach rekompensaty otrzymu-
jemy tu jednak oferujące świetny dźwięk zba-
lansowane przetworniki, wsparcie dla trans-
misji dźwięku z wykorzystaniem kodeka 
Bluetooth aptX oraz tryb pracy, w którym 
zostaje podbite brzmienie basów.

Bragi The Headphone na tle konkurencji wy-
różniają się najdłuższym czasem pracy na poje-
dynczym ładowaniu baterii, wynoszącym tu aż 
sześć godzin. Posiadają też odporną na kontakt 
z wilgocią obudowę (można z powodzeniem 
używać ich na siłowni) oraz zaawansowane 
mikrofony MEMS, zdolne do wyjątkowo efek-
tywnego wychwytywania mowy nawet podczas 
silnych podmuchów wiatru czy w obliczu moc-
nego hałasu dobiegającego z ulicy.

A

Który z testowanych produktów oferuje 
najlepszy stosunek ceny do jakości?
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M-1 nie zosta ły w yposażone w mikrofon, dlatego też chcąc odbyć rozmowę telefo-
niczną , trzeba w y łączyć po łączenie za pośrednictwem Bluetooth.

Towarzysząca apka mobilna pozwala na kontrolę balansu obu s łuchawek, ak t ywację 
funkcji Bass Boost oraz sprawdzanie poziomu na ładowania baterii.

FUNKCJE

 Z punktu widzenia osoby 
szukającej słuchawek mających 
służyć jej w trakcie częstych 
podróży, najbardziej interesują-
ce są dokanałówki Apple. Po-
siadają akcelerometr, są 

MUZYCZNA ODYSEJA
Który z modeli jest najwygodniejszy w użytkowaniu 
podczas ruchu?

kompatybilne z Siri i świetnie 
dogadują się z iPhonem oraz 
Apple Watchem – wystarczy 
wyciągnąć je z ucha, a muzyka 
zostaje zatrzymana automa-
tycznie lub wznowiona po 

ponownym umieszczeniu ich 
w małżowinie. Bragi mają trzy 
przyciski kontrolne, ale są one 
tak małe, że efektywne korzy-
stanie z nich wymaga od 
użytkownika dużej wprawy lub 
cierpliwości. W przedmioto-
wym temacie najgorzej ocenić 
należy model marki Bragi, który 
może być obsługiwany wyłącz-
nie za pomocą smartfona.

EARIN M-1
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 Posiadają sensory mo-
nitorujące aktywność, są 
zintegrowane z Siri, a ich 
etui zapewnia im energię na 
24-godzinne działanie.

APPLE AIRPODS
Rundę wygrywa

Aby sparować s łuchawki z iPhonem, w ystarczy przy trzymać etui w pobl iżu telefonu – 
po krótkiej chwil i na w yświetlaczu pojawi się okno dialogowe.

 Największą liczbą godzin 
pracy (sześcioma) po uprzednim 
naładowaniu baterii do pełna 
mogą pochwalić się Bragi The 
Headphone. Problem pojawia się 
po upływie tego czasu, gdyż 

WYDAJNOŚĆ 
Jak d ługo wytrzymują baterie obecne w testo-
wanych s łuchawkach?

dołączone do nich etui nie 
potrafi ładować akumulator-
ków słuchawek, jeśli nie 
podłączymy go wcześniej do 
źródła energii, korzystając ze 
złącza microUSB.

W przypadku słuchawek 
M-1 oraz AirPods bateria 
rozładowuje się po upływie 
trzech i pięciu godzin – jeśli 
natomiast skorzystamy 
z energii dostarczanej z etui, 
to ogólna długość pracy  
(bez konieczności szukania 
gniazdka) wyniesie tu od- 
powiednio pół doby oraz  
cały dzień.

Produk t marki Bragi korzysta z technologii Knowles Versant, pozwalającej na komfor-
towe prowadzenie rozmów telefonicznych przy silnym ha łasie p łynącym z otoczenia.

Ma łe przyciski na prawej w t yczce umoż l iwiają kontrolę g łośności, prze łączanie 
utworów, odbieranie po ł ączeń oraz ak t ywację funkcji Audio Transparency.

Zaprojek towany przez Apple chip W1 odpowiedzialny jest za wspó łpracę AirPods z Sir i. 
Zarządza też pracą baterii, w y trzymującej ok. 5 godzin dzia łania s łuchawek.

APPLE AIRPODS BRAGI THE HEADPHONE
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 Trzeba spojrzeć prawdzie 
w oczy i powiedzieć sobie to 
wprost – kupując bezprzewodo-
we dokanałówki godzimy się na 
to, że do naszych uszu będzie 
docierać dźwięk o przeciętnej 

JAK NISKO MOŻNA UPAŚĆ, 
EKHM… GRAĆ?
Czy entuzjaści basów mają tutaj w ogóle czego szukać?

jakości tonów niskich. W kon-
tekście głębi i intensywności 
oferowanych basów, żaden 
z obecnych tu modeli nie rzucił 
nas na kolana. Spośród całej 
testowanej trójki najlepiej 

wypadły słuchawki Bragi, za co 
najpewniej odpowiedzialne są 
ich zbalansowane przetworniki 
oraz konstrukcja wtyczek 
gwarantująca dobry poziom 
dźwiękowej izolacji. Basy 
w modelu M-1 są silne, ale dla 
nas brzmią nieco za sztucznie. 
Najniżej oceniamy słuchawki 
Apple – dubstep brzmi na nich 
bardzo słabiutko.

Słuchawki Bragi są gło-
śniejsze i brzmią lepiej od 
testowych konkurentek.

AirPods szczycą się najlepszą w zestawieniu 
stabilnością połączenia ze smartfonem, ale cóż 
z tego, skoro ich brzmienie jest tylko nieznacznie 
lepsze od M-1. Basom brakuje tu wyrazistości, 
nawet jeśli zwiększymy do oporu poziom głośno-
ści dźwięku i włączymy ciężki kawałek. Dodatko-
wy problem może pojawić się również wtedy, jeśli 
AirPods niespecjalnie będą pasować do kształtu 
naszego ucha – słuchawki Apple nie posiadają 
bowiem wymiennych końcówek. 

Bragi wyróżniają się najbardziej zrównoważo-
nym brzmieniem na tle rywalek. Grają też odczu-
walnie głośniej od konkurencji, dzięki czemu 
bardzo dobrze nadają się do słuchania muzyki 
podczas jazdy komunikacją miejską czy w trakcie 
spaceru po ulicach wielkiego miasta. Końcówki 
wtyczek zapewniają porządne mocowanie słucha-
wek w uchu, co ma przełożenie nie tylko na dobrą 
izolację akustyczną, ale wpływa również na 
intensywność basów. The Headphone brzmią wy-
jątkowo przyzwoicie, jednak trzeba też uczciwie 
powiedzieć, że ani one, ani ich konkurentki nie 
rzucą na kolana osoby uważającej się za audiofila.

M-1 są lekkie i mają niewielkie rozmiar y. Z tego powodu producent nie by ł niestet y 
w stanie umieścić w nich jakiegokolwiek mikrofonu.

kontekście jakości dźwięku oferowa-
nej przez bezprzewodowe dokana-
łówki, niezwykle istotny jest stopień 
ich dopasowania do ucha. Im jest on 

wyższy, tym lepszą mamy izolację i tym mniej 
odgłosów dobiegających z otoczenia zniekształca 
brzmienie generowane przez przetworniki. W ta-
kim ujęciu nie sposób nie docenić tego, że wraz ze 
słuchawkami Earin M-1, otrzymujemy kilka par 
silikonowych końcówek. O ile poziom izolacji 
mamy więc tutaj naprawdę dobry, o tyle niestety 
nie można tego samego powiedzieć o klasie za-
pewnianych doznań dźwiękowych. M-1 najlepiej 
radzą sobie z tonami średnimi oraz basami, zaś 
intensywność tych drugich można podkręcić 
jeszcze bardziej, korzystając z trybu Bass Boost. 
Góra pasma jest tutaj ucięta, co daje o sobie znać 
zwłaszcza po aktywacji wspomnianej przed 
momentem funkcji. Naszym zdaniem w teście 
jakości brzmienia, M-1 wypadają najsłabiej, co 
smuci tym bardziej, że mamy tu przecież do 
czynienia z najdroższym z wszystkich omawia-
nych produktów.

W

Który model wywiązuje się najlepiej ze  
swojej podstawowej roli?

WYDAJNOŚĆ
EARIN M-1
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Rundę wygrywa

 W temacie klasy oferowa-
nych doznań dźwiękowych 
model marki Bragi rozkłada 
konkurencję na łopatki.

BRAGI  
THE HEADPHONE

 Nieoczekiwane zrywanie 
połączenia z urządzeniem 
pełniącym funkcję źródła 
dźwięku to jedna z często 
występujących wad w wielu 
modelach bezprzewodowych 

KONTAKT Z BAZĄ
Które z testowanych s łuchawek oferują najstabilniej-
szą łączność bezprzewodową?

dokanałówek. Podczas nasze-
go testu najsłabiej wypadły 
w tym względzie „pchełki” 
firmy Earin, które synchronizu-
ją się stopniowo (najpierw 
lewa, potem prawa wtyczka) 

i sporadycznie potrafiły tracić 
połączenie ze smartfonem. 
Lepiej wypadają Bragi The 
Headphone, choć i w ich 
przypadku synchronizacja 
zdaje się nie być tak szybką, 
jak ma to miejsce w słuchaw-
kach Apple. AirPods łączą się 
z iPhonem błyskawicznie 
i w trakcie testu ani razu nie 
utraciły z nim połączenia. 

S łuchawki Apple posiadają jednoelementową konstrukcję  – jeś l i więc nie będą paso-
wać ci idealnie do ucha, to nie uzyskasz brzmienia o opt ymalnej jakości.

Znajdujące się w opakowaniu sil ikonowe końcówki (dostępne trzy rodzaje różniące się 
wielkością) pozwolą ci dopasować s łuchawki do kszta łtu kana łu ucha. 

APPLE AIRPODS BRAGI THE HEADPHONE
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NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE

01 KOMFORT TO PODSTAWA  
 Każdy posiadacz słuchawek 

dousznych lub dokanałowych wie 
o tym, jak duże znaczenie w co-
dziennym komforcie ich użytkowa-
nia ma dobór odpowiednich końcó-
wek ich wtyczek. Z reguły dostar- 
czone są one wraz ze słuchawkami.

02 BLUETOOTH APTX 
 Jakość dźwięku transmitowane-

go drogą bezprzewodową jest nieco 
gorsza od tej przesyłanej po kablu. 
Jej poprawę można uzyskać m.in. 
korzystając ze słuchawek kompa-
tybilnych z kodekiem Bluetooth 
aptX – w przypadku naszego testu 
jego wsparciem mogą pochwalić się 
M-1 marki Earin.

03 CIESZ SIĘ KOMFORTEM 
 Jedną z najbardziej oczywistych 

zalet takich słuchawek jest brak 
plączących się kabli. Wykorzystaj 
więc ten fakt i uprawiaj aktywność 
fizyczną, słuchając muzyki bez 
obawiania się o zahaczenie ręką 
o przewód.

04 BĄDŹ AKTYWNY 
 Niektóre modele bezprzewodo-

wych słuchawek są odporne na 
działanie potu i skrywają w swych 
obudowach sensory odpowie-
dzialne za pomiar różnych para-
metrów aktywności fizycznej. Nie 
obawiaj się więc zabierać ich na 
siłkę, aby ćwiczyć w rytm swoich 
ulubionych kawałków.

05 POSZERZAJ HORYZONTY 
 Jeśli korzystasz ze słuchawek 

podczas treningu, to nie rozpra-
szaj się, zmieniając co chwilę 
odtwarzane utwory. Przed jego 
rozpoczęciem, odpal sobie jakąś 
tematyczną playlistę ze Spotify 
czy Deezera i poczuj się jak 
Kolumb, który odkrywa nieznane 
muzyczne krainy.

06 DOCEŃ AKCESORIA 
 Większość w pełni bezprzewo-

dowych dokanałówek sprzedawa-
na jest z etui z funkcją ładowania 
ich baterii. Możliwość szybkiego 
podładowania słuchawek przyda ci 
się np. podczas wielogodzinnej 
podróży samolotem.

SZEŚĆ SPOSOBÓW NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SŁUCHAWEK BEZPRZEWODOWYCH

Zwycięzcą 
zostaje…

Werdykt

LUBIMY: Doskonale wspó łpra-
cują z iPhonem, brzmią ca łkiem 
fajnie, mają d ługo dzia łającą 
baterię, a dzięki wbudowanym 
sensorom ruchu są użyteczne 
również dla aktywnych fizycz-
nie melomanów.
ALE: D ługie „ramię” obudowy to 
designerska pomy łka. Choć 
generowany dźwięk jest ogól-
nie niezły, to basom przyda ło-

by się znacznie więcej inten-
sywności.
ZDANIEM T3: Nie brzmią najle-
piej w teście i nie posiadają 
rzucającego na kolana 
wyglądu, ale w ramach 
rekompensaty oferują impo-
nującą funkcjonalność oraz 
d ługo dzia łającą baterię.

#1 Apple AirPods 
CENA: 800 PLN URL: www.apple.com/pl

LUBIMY: Intensywne, dobrze 
zbalansowane brzmienie, atrak-
cyjną cenę i niezły design.
ALE: Etui nie posiadające swo-
jego w łasnego akumulatora.
ZDANIEM T3: Bragi to przyzwoita 
opcja – nawet jeśl i nie oferuje 
takiej użyteczności co Apple.

LUBIMY: Lekką , ergonomiczną 
konstrukcję oraz porząd-
ną smartfonową apkę.
ALE: Krótki czas dzia łania bate-
rii, przeciętne basy i brak mikro-
fonu. Wysoka cena. 
ZDANIEM T3: M-1 są wygodne, 
ale pod względem funkcjonal-
ności odstają od rywalek.

#3 Earin M-1 
CENA: 1 000 PLN  
URL: www.earin.com

#2 Bragi  
The Headphone 
CENA: 600 PLN  
URL: www.bragi.com



„DZIĘKI NOWEMU OS-OWI, SMARTWATCHOWE 
APLIKACJE ZYSKAŁY SPORO NOWYCH FUNKCJI.”

Now y sposób w yboru aplikacji jest 
intuicyjny, choć daleko mu jeszcze 
do tego obecnego w watchOS.

SPECYFIKACJA

CENA Darmow y KOMPAT YBILNOŚĆ 
Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI smar t-
fony z systemem Android 4.3 lub 
wyższym oraz iPhone’y z syste-
mem operacyjnym iOS 9

omimo licznych 
zabiegów ze strony 
producentów, tylko 
niewielki procent 

pasjonatów elektronicznych 
gadżetów decyduje się na naby-
cie smartwatcha. Po części zwią-
zane jest to z tym, że inteligent-
ne zegarki jeszcze dość mocno 
bazują na współpracy ze smart-
fonami i w dużej mierze są od 
nich uzależnione. 

Wraz z debiutem najnowszej 
wersji systemu operacyjnego An-
droid Watch, problem ten nie ma 
już tak dużego znaczenia, gdyż 
dzięki niej smartwatche otrzyma-
ły sporo ulepszeń, dzięki którym 
telefon nie gra już w ich istnieniu 
tak dużej roli. 

Jednymi z najważniejszych 
nowości w AW 2.0 są implemen-

tacja klawiatury pozwalającej na 
w miarę wygodne wprowadzanie 
tekstu oraz dodanie opcji zabez-
pieczenia zegarka z użyciem 
PIN-u, hasła lub określonego 
wzoru. Bardzo dobrze przyjąłem 
również smartwatchową wersję 
sklepiku Google Play, dzięki której 
można pobierać interesujące nas 
apki bezpośrednio z poziomu 
zegarka. Co więcej, dzięki nowe-
mu OS-owi, smartwatchowe 
aplikacje zyskały też sporą liczbę 
nowych funkcji – przykładem 
mogą być tutaj chociażby apki 
Spotify, Google Maps oraz Google 
Fit. Ogromnych modyfikacji do-
czekał się systemowy interfejs. 
Zmianom uległ m.in. wygląd ikon 
oraz stosowana w menusach 
paleta barw, nie mówiąc już 
o kompletnie przeprojektowanym 
ekranie głównym. AW 2.0 w pro-
sty, ale zarazem intuicyjny sposób 
podchodzi do tematu wyświetla-
nia informacji o powiadomieniach, 
które możemy podejrzeć swy-
pe’ując w górę z poziomu ekranu 
głównego. Ruch palcem w dół 
daje z kolei dostęp do opcji, zaś 

P

Przy AW 2.0 Google 
zrobiło kawał niezłej 

roboty – nawet jeśli w pewnych 
kwestiach w dalszym ciągu jest 
pole do ulepszeń.

Android Wear 2.0 jeszcze bardziej 
uniezależni ł smar twatche od smar t-
fonów.

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

przesuwanie palcem w lewo lub 
prawo pozwala na błyskawiczne 
przełączanie się pomiędzy tarcza-
mi. Po naciśnięciu głównego przy-
cisku zegarka zyskujemy dostęp 
do listy aplikacji – ona również 
zyskała nowy układ, pozwalający 
na szybkie odszukanie i wybór 
interesującej nas apki poprzez 
ruch palca w dół/górę. General-
nie cały interfejs smartwatcho-
wego systemu Google wydaje się 
być znacznie bardziej respon-
sywny, ale widać też, że przyda-
łoby mu się jeszcze trochę wy-
kończeniowych szlifów, np. 
w temacie rozwiązania kwestii 
szybkiego powrotu do ekranu 
głównego z poziomu niektórych 
opcji menu.

Nowa wersja systemu Android 

Watch trafiła najpierw do tego-
rocznych smartwatchów wypro-
dukowanych przez LG. W przy-
szłości aktualizacji doczekają się 
też inne, wcześniej wydane zegar-
ki działające w oparciu o OS 
Google - ich lista na dzień dzisiej-
szy obejmuje ok. dwudziestu 
modeli, ale nie wiadomo jeszcze 
dokładnie, kiedy otrzymają one 
możliwość instalacji nowego 
systemowego oprogramowania.

Osobiście uważam, że debiut 
AW 2.0 to dobry krok ku temu, aby 
smartwatche z Androidem przy-
ciągnęły do siebie większą liczbę 
konsumentów. Pytanie tylko, czy 
zmiany te nie pojawiły się zbyt 
późno, gdyż Apple Watch ze swym 
watchOS-em i tak wypada lepiej 
od konkurencji.

Werdykt

Android Wear 2.0
SOCZYSTA AKTUALIZACJA SMARTWATCHOWEGO OS-U, 
CZYNIĄCA UŻYTKOWANIE ANDROIDOWYCH ZEGARKÓW 
PRZYJEMNIEJSZYM NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ.
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W ZBLIŻENIU Selekcja

„ZDJĘCIA WYKONANE MODELEM M5 GENE-
RALNIE WYGLĄDAJĄ ŁADNIE. PROBLEMY 
POJAWIAJĄ SIĘ NATOMIAST PRZY ZBYT 
ENTUZJASTYCZNEJ ZABAWIE Z ISO.”

Jak na sprzęt w tej cenie, EOS M5 
rozczarowuje brakiem opcji nagr y-
wania filmów 4K.

Niewątpliw ym atutem nowego bez-
lusterkowca Canona jest jego ergo-
nomiczna konstrukcja.

SPECYFIKACJA

CENA 4 800 PLN URL www.canon.pl  
SENSOR 24,2 Mpix APS-C CMOS 
Z AKRES ISO 100–25 600 W YŚWIE-
TL ACZ 3,2-calowy LCD, 1 620 000 
punk tów ŁĄCZNOŚĆ WI-FI, Hi-Speed 
USB, micro HDMI, Bluetooth, wej-
ście 3,5 mm WAGA 427 g (korpus) 
W YMIARY 115,6x89,2x60,6 mm

rudno jest nie odnieść 
wrażenia, że kompak-
towe aparaty z wy-
mienną optyką są 

traktowane przez Canona jako led-
wie uzupełnienie oferty firmy, która 
największą kasę trzepie na sprzeda-
ży lustrzanek. Moim zdaniem bar-
dzo dobrze ilustruje to najnowszy 
model z linii EOS, który z jednej 
strony jest całkiem udanym apara-
tem, ale z drugiej nie pozwala 
nacieszyć się właściwościami, jakie 
oferują urządzenia konkurencji. 

Sercem EOS-a M5 jest 24,2-me-
gapikselowy sensor APS-C CMOS, 
którego efekty pracy przetwarzane 
są przez procesor obrazu DIGIC 7. 
Poza tymi komponentami w korpu-
sie znajdziemy również 5-osiowy 

system cyfrowej stabilizacji obrazu 
oraz 49-punktowy autofokus, mo-
gący pracować również w trybie 
strefowym, obsługując maksymal-
nie 9 wybranych przez użytkownika 
punktów. M5 został wyposażony 
w wyświetlacz z mechanizmem 
umożliwiającym jego odchylanie 
w pionie – panel ten posiada prze-
kątną 3,2 cala i bez dwóch zdań jest 
jednym z największych atutów opi-
sywanego aparatu. Nie dość, że 
z racji rozmiarów pozwala na niesły-
chanie wygodną obsługę urządze-
nia oraz kadrowanie bez konieczno-
ści korzystania ze, skądinąd bardzo 
porządnego, wizjera OLED, to 
jeszcze dzięki czytelnemu układowi 
prezentowanych menusów umożli-
wia szybką zmianę naprawdę sporej 
liczby ustawień aparatu. Ostatnią 
czynność możemy wykonać oczy-
wiście również z użyciem licznych 
pokręteł i przycisków funkcyjnych, 
które ogólnie rzecz biorąc zostały 
rozmieszczone w całkiem przemy-
ślany sposób, co w połączeniu 
z dobrze wyprofilowaniem korpusu 
przekłada się na wysoką ergonomię 
użytkowania. 

Jakość zdjęć? Jak na taki sensor 

T

M5 to całkiem przy-
zwoity bezlusterkowiec, 

ale na jego kupno zdecydują się 
raczej wyłącznie zapaleni fani 
marki Canon.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

JPEG-i wyglądają „tylko” przyzwo-
icie. RAW-y są z kolei niezłe, ale 
tylko przy niezbyt podkręconym 
ISO – jeśli mocno zwiększymy 
wartość tego parametru, to na 
fotach zaczynają pojawiać się 
zauważalne szumy. Filmy? Te  
w Full HD są ładne, tych w 4K nie 
ma z kolei w ogóle, gdyż Canon nie 
wyposażył tego modelu w funkcję 
ich nagrywania.

Warto skrobnąć jeszcze kilka 
słów o wykonaniu samego aparatu, 
które moim zdaniem lekko rozcza-
rowuje. Jak na produkt tej klasy, 
EOS M5 powinien otrzymać zdecy-
dowanie ładniej prezentujący się 
korpus. Nie zauważymy tu zbyt 
dużej ilości metalu, który w wielu 

miejscach został wyparty przez 
tworzywo sztuczne. Co więcej, M5 
nie jest uszczelniony, co utrudnia 
korzystanie z niego podczas sesji 
w trudnych warunkach.

Kolejne kwestie świadczące na 
niekorzyść modelu M5 paradoksal-
nie związane są nie z samym sprzę-
tem, a polityką jego producenta. 
Pierwszą z nich jest fakt, że Canon 
konsekwentnie nie rozwija asorty-
mentu obiektywów dla swojej linii 
aparatów bezusterkowych, przez co 
ich nabywcy już na starcie mają pod 
górkę. Drugim mankamentem 
EOS-a M5 jest jego cena, której 
wysokość nie koreluje niestety zbyt 
dobrze z funkcjonalnością oferowa-
ną przez ten aparat.

Werdykt

Canon EOS M5
PO RAZ KOLEJNY CANON PRÓBUJE POWALCZYĆ NA RYNKU 
BEZLUSTERKOWCÓW I PADA OFIARĄ WŁASNYCH DECYZJI…
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Firma GoPro nie wznio-
sła się na wyżyny i nie 

dała po sobie poznać, że w te-
macie produkcji dronów mierzy 
jakoś szczególnie wysoko. 

oPro Karma trafił na rynek już w zeszłym roku, ale na 
skutek fabrycznej wady został wycofany ze sprzedaży, by 
w lutym powrócić do sklepów i przyciągnąć do siebie 
entuzjastów zdalnie sterowanych latających maszyn. 

I chociaż usterkę usunięto, to w dalszym ciągu trudno jest 
stwierdzić, że dron ten zasługuje na uwagę. Czego by jednak nie 
mówić o modelu Karma, to nie można mu odmówić jednego – jego 
zakup wydaje się być relatywnie opłacalnym za sprawą sporej ilości 
rzeczy wrzuconych do opakowania. Poza samym dronem dostajemy 
tu m.in. solidnie wykonane etui, kilka dodatkowych śmigieł, uchwyt 
Karma Grip oraz otwierający się niczym Nintendo 3DS kontroler. Cóż 
jednak po akcesoriach, skoro sam dron na tle konkurencji wypada co 
najwyżej przeciętnie. W dużej mierze spowodowane jest to małą 
precyzją w jego sterowaniu oraz brakiem opcji autonomicznego lotu 
oraz nieobecnością systemów odpowiedzialnych za rozpoznawanie/
omijanie przeszkód, co dla początkującego operatora może okazać 
się problemem. Słabo wypada również funkcja automatycznego 
lądowania, po aktywacji której Karma niezbyt pewnie osiada na 
ziemi. Drobnym tylko pocieszeniem jest tutaj to, że ramiona drona 
można łatwo złożyć tak, by zajmował on jak najmniejszą ilość miejsca 
podczas jego przenoszenia. Ogólnie Karma to mocno przeciętny 
sprzęt i w moim odczuciu na jego kupno połaszą się wyłącznie 
posiadacze kamer marki GoPro. Nieliczni, chciałoby się dodać.

TH-AR3BT to nowa pozycja w ofercie firmy Audio-
-Technica, chcącej tym razem przyciągnąć uwagę 
melomanów mających alergię na plączące się kable. 
Widoczne na zdjęciu słuchawki oferują w zasadzie 

wszystko, czego możnaby oczekiwać od produktu tej klasy. 
Obsługują bezprzewodową łączność Bluetooth z wykorzysta-

niem kodeków aptX/AAC, pozwalają nacieszyć się fajnie brzmiącym 
dźwiękiem z bardzo charakternymi basami i posiadają kompaktową 
składaną konstrukcję, umożliwiającą ich wygodny transport – nawet 
pomimo braku jakiegokolwiek futerału dołączonego do słuchawek. 
ATH-AR3BT prezentują się elegancko i brak materiałów zarezerwo-
wanych dla modeli z najwyższej półki cenowej nadrabiają eleganc-
kim wzornictwem oraz doskonałym spasowaniem całej konstrukcji. 
Kwestię obsługi rozwiązano tutaj za pomocą przełączników znajdu-
jących się na bocznych krawędziach muszli. Na jednej z nich 
znajdziemy „wajchę” do włączania/wyłączania obsługi Bluetooth, 
na drugiej obecny jest zaś przełącznik służący do kontroli nad 
odtwarzaną muzyką oraz pozwalający na odbieranie połączeń 
telefonicznych. Część z funkcji można też obsługiwać z użyciem 
1,2-metrowego przewodu z wbudowanym pilotem, mogącym 
poratować w momencie, gdy w słuchawkach rozładuje się bateria. 
Na tę chwilę trzeba czekać aż 30 godzin, co jeszcze bardziej 
świadczy o wysokiej klasie tego modelu i jego nadzwyczajnie 
atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

G A

ATH-AR3BT należą do 
ścisłej czołówki bez-

przewodowych nauszników ze 
średniego segmentu cenowego.

GoPro Karma Audio-Technica ATH-AR3BT
GOPRO WYSTARTOWAŁO, ALE TEN LOT NIE BYŁ NIESTETY 
POZBAWIONY KILKU PRZYKRYCH NIESPODZIANEK…

CHCESZ KUPIĆ SOBIE PORZĄDNE I TANIE BEZPRZEWODO-
WE SŁUCHAWKI? OTO MODEL DLA CIEBIE.

CENA 4 500 PLN MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ LOTU 56 km/h MAKSYMALNY 
Z ASIĘG LOTU 3 km DŁUGOŚĆ ŚMIGŁA 25,4 cm MAKSYMALNY CZ AS LOTU 
20 minut W YMIARY 303x411x117 mm WAGA 1 006 g 

CENA 599 PLN URL www.tophifi.pl ŚREDNICA PRZET WORNIKÓW 40 mm   
PASMO PRZENOSZENIA 5 – 35 000 Hz IMPEDANCJA 41 om ŁĄCZNOŚĆ 
Bluetooth, NFC, 3,5 mm DŁUGOŚĆ PRZEWODU 1,2 m WAGA 0,19 kg

SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

Werdykt

MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

Werdykt
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W ZBLIŻENIU Selekcja

„OMEN STANOWI APETYCZNY KĄSEK DLA OSÓB 
CHCĄCYCH POSIADAĆ PRZENOŚNY SPRZĘT, OFE-
RUJĄCY WYDAJNOŚĆ GAMINGOWEGO DESKTOPA.”

Gr y odpalone na laptopie z 17,3-ca-
low ym ekranem 4K w yglądają 
olśniewająco.

SPECYFIKACJA

CENA 6 850 PLN URL www8.hp.com/pl  
PROCESOR Intel Core i7-6700HQ 
RAM/DYSK 16 GB DDR4/SSD 512 GB 
GRAFIK A NVIDIA GeForce GT X 1070  
8 GB EKRAN 17,3 cala, 3840x2160 
pikseli ŁĄCZNOŚĆ 2x USB 3.1, 1x 
USB 2.0, HDMI, DisplayPor t, Ether-
net, gniazdo s łuchawkowe, slot na 
kar tę pamięci WAGA 3,18 kg

becne w nagłówku 
słowo „mobilna” być 
może nie pasuje ide-
alnie do 17,3-calowe-

go laptopa, ale przy odrobinie 
chęci nic przecież nie stoi na 
przeszkodzie noszenia go ze 
sobą, prawda? Jeśli ktoś jest 
często podróżującym graczem, 
to nawet perspektywa wożenia 
ze sobą ponad trzykilogramowe-
go sprzętu, nie wydaje się być 
problemem – zwłaszcza że mowa 
tutaj o jednym z topowych mo-
deli gamingowych w tej klasie 
cenowej. 

Argumentów za zakupem 
nowego Omena jest naprawdę 
sporo, ale tak naprawdę wystar-

czy wziąć pod uwagę jego trzy 
najistotniejsze cechy. Pierwszą 
jest duży ekran IPS, który nie 
tylko może pochwalić się obsługą 
rozdzielczości 4K, ale także ofe-
ruje imponującą jakość odwzoro-
wania kolorów oraz rewelacyjne, 
bo aż 178-stopniowe kąty widze-
nia. Kolejny atut to potężny 
4-rdzeniowy procesor Intel Core 
i7, tworzący trio z 16 GB pamięci 
operacyjnej oraz szybkim dys-
kiem SSD. Nie trzeba chyba 
dodawać, że dzięki tym podze-
społom Omen pracuje niezwykle 
wydajnie i nawet podczas odpa-
lania na nim programów służą-
cych do zaawansowanej edycji 
wideo lub grafiki, radzi sobie bez 
najmniejszego zająknięcia. A sko-
ro poruszyłem już temat grafiki, 
to nie sposób nie wspomnieć 
o trzeciej z głównych zalet tego 
laptopa, czyli karcie NVIDIA 
GeForce GTX 1070 8 GB. Choć 
układ ten jest już obecny na rynku 
od jakiegoś czasu, to jednak nie-
często można go spotkać w lapto-
pach – z tego powodu Omen 
stanowi bardzo apetyczny kąsek 
dla osób chcących posiadać 

O

Najnowszy HP Omen to 
jeden z najfajniejszych 

i zarazem najuczciwiej wycenio-
nych laptopów, jaki może sobie 
sprawić wymagający gracz. 

GeForce GT X 1070 gwarantuje kom-
for tową zabawę przy najw yższych 
ustawieniach grafiki.

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

przenośny sprzęt do gier, zapew-
niający komfort rozgrywki po-
równywalny do tego oferowane-
go przez stacjonarne pecety 
złożone z myślą o gamingu.

Do tematu chłodzenia podze-
społów HP podeszło w dość rady-
kalny sposób, usuwając z laptopa 
napęd optyczny kosztem więk-
szych, a przez to wydajniejszych 
wentylatorów. Dla niektórych osób 
takie rozwiązanie może uchodzić 
za wadę, jednak w czasach gdy gry 
kupuje się w większości za pośred-
nictwem dystrybucji cyfrowej, nie 
powinno to stanowić zbyt dużego 
problemu. Sam laptop wykonany 
jest solidnie i został wyposażony 
w podświetlaną klawiaturę, która 
jak dla mnie mogłaby jednak mieć 

nieco większy skok. Średnio oce-
niam też klawisze kierunków góra/
dół, które są dwukrotnie mniejsze 
od klawiszy lewo/prawo – mając 
do dyspozycji obudowę tak dużego 
laptopa, HP mogło zaplanować 
układ klawiatury tak, by wspo-
mniane klawisze otrzymały nor-
malne wymiary. Na plus zaliczyć 
trzeba natomiast obecność 4-gło-
śnikowego systemu nagłośnienia 
od B&O, dzięki któremu laptop HP 
sprawuje się znakomicie nie tylko 
podczas zabawy z grami, ale rów-
nież w trakcie oglądania filmów. 

W mojej opinii nowy HP Omen 
daje czadu. Nie jest urządzeniem 
idealnym, ale za swą cenę oferuje 
naprawdę sporo i absolutnie war-
to sprawdzić go w akcji.

Werdykt

HP Omen 17
17-CALOWA GAMINGOWA BESTIA, KTÓRA POD WZGLĘDEM 
SWEJ WYDAJNOŚCI ZAWSTYDZA NIEJEDNĄ STACJONARKĘ.
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hińskie przedsiębiorstwa elektroniczne coraz odważniej 
wkraczają na zachodnie rynki, co widać również w kontek-
ście firm zajmujących się produkcją infrastruktury siecio-
wej. Przykładem może być tutaj marka Tenda, oferująca 

bardzo tanie, a przez to kuszące konsumentów produkty. 
Jednym z nich jest Wireless N300 – router Wi-Fi wyposażony 

w dwie anteny oraz oferujący parametry typowe dla urządzeń, 
które opatrzone logiem innej firmy mogłyby kosztować dwa, albo 
nawet trzy razy więcej. Czy poza niską ceną sprzęt ten posiada 
jeszcze jakieś zalety? Okazuje się, że tak, bo dzięki swym kompak-
towym gabarytom jest jednym z najmniejszych znanych mi route-
rów stacjonarnych i teoretycznie można postawić go w dowolnym 
miejscu. Słowem kluczem jest tutaj „teoretycznie”, gdyż w prakty-
ce dla tego modelu najlepiej jest wybrać jakąś centralną lokalizację 
domu/mieszkania z uwagi na przeciętną jakość sygnału, która leci 
na łeb na szyję już podczas przesyłania go przez dwie średnio 
grube ściany. Podczas testów podłączaliśmy do sieci sporo urzą-
dzeń i w momencie jej sporego obciążenia kilka razy połączenie 
ulegało zerwaniu – albo trafił się nam felerny egzemplarz, albo „ten 
typ tak ma”. Ale żeby nie było, że mamy do czynienia z totalną sła-
bizną, to na końcu pozwolę sobie docenić estetyczne wykonanie 
opisywanego routera, dzięki któremu wypada on o klasę lepiej  
od jeszcze tańszych od niego rywali, jakie można zamówić na 
AliExpress czy podobnym serwisie.

eśli w najbliższym czasie masz zamiar sprawić sobie po-
rządny odtwarzacz płyt winylowych bez konieczności wy-
dawania na ten cel nie wiadomo jak dużej kasy, to firma 
Lenco ma dla ciebie ofertę z gatunku tych „nie do odrzucenia”. 

L3808 to kosztujący niecałego tysiaka gramofon, którego atrak-
cyjna cena nie pociąga za sobą praktycznie żadnych większych 
kompromisów w temacie oferowanej przez niego funkcjonalności. 
Mamy tutaj m.in. solidnie wykonaną płytę nośną, mechaniczne ramię, 
przyzwoitej jakości wkładkę oraz wbudowany moduł przedwzmac-
niacza stereofonicznego – innymi słowy wszystko, czego można 
oczekiwać od sprzętu tej klasy. Oprócz tego, warto jednak zwrócić 
uwagę na tył urządzenia, gdzie znajduje się zestaw złącz. Tam uwagę 
przyciąga port USB, umożliwiający podłączenie gramofonu do kom-
putera w celu zgrania zawartości winylowych krążków do postaci 
plików audio, którymi będziemy mogli cieszyć się w momencie poby-
tu poza domem. W modelu L3808 podoba mi się również to, że 
został on wykonany z naprawdę sporą dbałością o wizualne detale, 
dzięki czemu nie powinien mieć problemu z wkomponowaniem się 
w wystrój każdego salonu.

Na koniec jeszcze jedna dość istotna kwestia – choć cena produ-
centa została ustalona na poziomie 999 PLN, to po krótkich poszuki-
waniach nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem sklepów, 
w których ten naprawdę porządny gramofon kupisz za kilka Kazimie-
rzy Wielkich mniej.

C J

Oferujący dużą funk-
cjonalność gramofon, 

dzięki któremu ponownie przy-
pomnisz sobie o pięknie winylu.

Do podstawowych za-
stosowań wystarczy, ale 

nie ma co oczekiwać zbyt wiele. 
Wiadomo, za co się płaci.

Tenda Wireless N300
CZY MOŻNA KUPIĆ ROUTER W CENIE DWÓCH BILETÓW DO 
KINA? JAK NAJBARDZIEJ, ALE…

CENA 50 PLN LICZBA ANTEN 2 SZYFROWANIE 64/128-bitowe WEP / 
WPA-PSK / WPA2-PSK ŁĄCZNOŚĆ IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b, 1x 
WAN 10/100 Mb/s, 3x L AN 10/100 Mb/s W YMIARY 127,4x90,5x26 mm

SPECYFIKACJA

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

WerdyktWerdykt

MICHAŁ LIS, REDAKTOR T3

 Selekcja
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Lenco L3808
KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ W JEDNYM. I NIE, NIE CHODZI 
TU O DZIEŁO SZTUKI, TYLKO O… GRAMOFON.

CENA 999 PLN URL www.lenco.com PRĘDKOŚCI OBROTOWE 33 RPM/45 RPM  
ŁĄCZNOŚĆ USB, RCA REGUL ACJA OBROTÓW P łynna w zakresie +/-8% T YP 
WKŁADKI Moving Magnetic Car tridge (MMC) WAGA 3,8 kg

SPECYFIKACJA
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AIRWHEEL X8
2 700 PLN, www.airwheelpoland.com

  Podróżując na elektrycznym monocyklu marki 
Airwheel, z pewnością będziesz przyciągać uwagę 
postronnych osób, ale zanim opanujesz tajniki ob-
sługi tego pojazdu, będziesz musiał liczyć się z dużą 
liczbą upadków. X8 posiada co prawda chip odpo-
wiedzialny za dbanie o odpowiedni balans, jednak 
działa on tylko jeśli chodzi o równoważenie przechy-
łów w przód i tył. Prowadzący musi więc skupić się tu 
na zachowaniu równowagi, co na początku nie jest 
zbyt proste. Sam monocykl jest dość ciężki i pod  
zględem oferowanych osiągów (prędkość maksy-
malna to 18 km/h) odstaje nieco od reszty stawki.

01 DLA SZPANERÓW

EMICRO ONE
3 750 PLN, www.micro-mobility.com

  Niewielki silniczek znajdujący się z tyłu tej 
hulajnogi może wspomagać swą mocą kierującego, 
w momencie gdy jedzie on z prędkością mniejszą niż  
5 km/h. Emicro One korzysta też z rozwiązań, jakich nie 
powstydziłoby się niejedno auto – mamy tu bowiem 
trzy tryby jazdy (Standard, Eco i Sport) oraz technolo-
gię hamowania regeneracyjnego, odpowiedzialną za 
ładowanie akumulatora podczas zmniejszania pręd-
kości. Składana konstrukcja ważąca zaledwie 7,5 kg 
jest niewątpliwą zaletą tego pojazdu, czego niestety 
nie można już powiedzieć o jego cenie, do której trze-
ba też doliczyć koszt importu zza granicy.

03 DLA HULAJĄCYCH PO MIEŚCIE

SWEG WAY JUICED  
ELECTRIC LONGBOARD
3 000 PLN, www.ukswegways.com

  Ta deskorolka niespecjalnie nadaje się do czesa-
nia kickflipów, ale na upartego da radę wykonać nią 
zwykłe ollie. Nie wiesz co mamy na myśli? Nie szko-
dzi! W przypadku tego środka transportu i tak naj-
ważniejszy jest fakt, że posiada on silnik o mocy  
1 800 W, dzięki któremu możliwe jest podróżowanie 
z prędkością 29 km/h. Sterowanie odbywa się za 
pomocą dołączonego pilota z modułem Bluetooth 
i nie jest to jedyna technologiczna funkcja opisywa-
nej deski, gdyż Sweg Way posiada również port USB 
do ładowania smartfona! 

02 DLA SKATERÓW

MASZ DOŚĆ MARNOWANIA CZASU PODCZAS 
STANIA W ULICZNYCH KORKACH? PORZUĆ WIĘC 
AUTO I ZAMIAST NIEGO SKORZYSTAJ Z KTÓRE-
GOŚ Z NOWOCZESNYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZ-
NYCH W ROZMIARZE XS.

Podróże pod  
napięciem

01 DLA SZPA
N

ER
ÓW
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NASZ 
WYBÓR

W TEŚCIE

K, jazda samochodem 
ma swoje niepodwa-
żalne zalety, ale 
z drugiej strony nie 

brak jej również minusów. Mając 
na uwadze coraz większą liczbą 
aut na naszych drogach, kulturę 
innych kierowców oraz kiepską 

YUNEEC E-GO 2
2 800 PLN, www.yuneec.com

  Znana z produkcji dronów firma Yuunec posiada 
w swej ofercie również elektryczną deskorolkę, 
która napędzana jest dzięki mocy 400-watowego 
silnika zasilanego przez znajdującą się pod deckiem 
podłużną baterię. Choć balansowanie odbywa się tu 
poprzez ruchy ciałem, to za rozpędzanie i hamowa-
nie odpowiada ergonomiczny kontroler Bluetooth lub 
mobilna aplikacja sterująca. E-Go 2 nie oferuje tak 
dobrych parametrów co rywalka z punktu drugiego, 
ale za to wygląda od niej fajniej i znacznie lepiej 
sprawuje się w roli zwyczajnej deskorolki – docenić 
można to zwłaszcza po rozładowaniu się baterii.

04 DLA POCZĄTKUJĄCYCH

NINEBOT BY SEGWAY MINIPRO
1 000 PLN, www.ukswegways.com

  Pierwszy Segway zadebiutował szesnaście lat 
temu i już w tamtym czasie prezentował się futury-
stycznie. Najnowsza wersja w dalszym ciągu przy-
ciąga uwagę swym nowoczesnym designem oraz 
solidną jakością wykonania, dzięki której Ninebot nie 
rozpadnie się w drobny mak po wjechaniu na nie-
równy chodnik lub przypadkowym zderzeniu z wyso-
kim krawężnikiem. Miłym i zarazem praktycznym do-
datkiem są tutaj kierunkowskazy oraz światła 
przednie, na minus trzeba zaliczyć zaś dużą masę 
oraz jego mało kompaktowe gabaryty. 800-watowy 
silnik pozwala na jazdę z prędkością 16 km/h.

06 DLA OCHRONIARZY (I NIE TYLKO)

ARCHOS AIRWHEEL  
URBAN E-SCOOTER 
3 500 PLN, www.archos.com

  Na pierwszy rzut oka Urban E-Scooter przypomi-
na dziecięcą zabawkę. To wrażenie jest jednak 
bardzo mylne, gdyż w rzeczywistości spoglądamy tu 
na nowoczesny i wydajny środek transportu, który 
na w pełni naładowanej baterii potrafi przejechać 
blisko 30 km z prędkością 19 km/h. Jako jedyne spo-
śród obecnych w tym zestawieniu urządzeń, umożli-
wia też jazdę w pozycji siedzącej, co ma spore zna-
czenie w przypadku dłuższych podróży. Jeśli więc 
nie wstydzisz się przemierzania miasta na tak śmiesz-
nie wyglądającym rowerku, to możesz dać mu szansę.

05 DLA WYMAGAJĄCYCH

O
jakość powietrza w dużych mia-
stach, dobrym pomysłem może 
okazać się zastąpienie samocho-
du innym, znacznie bardziej przy-
jaznym dla środowiska środkiem 
transportu. W takiej sytuacji z po-
mocą mogą przyjść nam elek-
tryczne monocykle, deskorolki lub 

segwaye, które dzięki swym kom-
paktowym rozmiarom, pozwalają 
na relatywnie szybkie przemiesz-
czenie się z punktu A do punktu B. 
O tym, jaki sprzęt z tego typu na-
pędem daje najwięcej radości z po-
dróżowania, przekonacie się pod-
czas lektury naszego mini testu.

06 DLA OCHRONIARZY (I NIE TYLKO)

 Selekcja
PORÓWNANIE
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Honda HR-V
KOMPAKTOWY CROSSOVER, KTÓRY Z POWODZENIEM MOŻE PEŁNIĆ ROLĘ WYJĄTKOWO FUNKCJONALNEGO AUTA RODZINNEGO.

„Z ZEWNĄTRZ HONDA HR-V NIE WY-
GLĄDA NA ZBYT DUŻE AUTO, ALE PO 
WEJŚCIU DO ŚRODKA POGLĄD TEN 
ZMIENIA SIĘ O 180 STOPNI.”

segmencie niewielkich 
aut nadających się 
do komfortowego prze-
wozu rodziny panuje 

spora konkurencja, w związku z czym 
coraz częściej na rynku pojawiają się 
modele, które oferują potencjalnym 
nabywcom sporo dobra i nie drenują 
przy tym zbyt mocno zawartości ich 
portfeli. Honda HR-V z całą pewno-
ścią należy do takich aut, gdyż w naj-
tańszej wersji zapłacimy za nią nie-
wiele ponad 80 000 PLN, a i tak nie 
będziemy mieli powodu do kręcenia 
nosem na ilość wyposażenia dostęp-
nego w standardzie. 

My do testów otrzymaliśmy wariant 
Elegance ze 120-konnym turbo-

dieslem, manualną przekładnią bie-
gów, rozbudowanym systemem Honda 
Connect z nawigacją Garmin i radiem 
DAB oraz sporą liczbą dodatków 
natury użytkowej. Silnik obecny pod 
maską opisywanego modelu nie jest 
jakoś specjalnie porywający i nie daje 
poznać po sobie, że drzemią w nim 
jakieś nadzwyczajne pokłady dynami-
zmu. Z drugiej jednak strony jak na 
diesla pracuje relatywnie cicho, a rze-
czywista ilość spalanego paliwa przy 
średnio oszczędnej jeździe potrafi 
wynieść tu ok. 5,5 l/100 km. Dobrze, 
ale w żadnym razie nie imponująco, 
wypada tu kwestia jakości działania 
układu kierowniczego oraz zawiesze-
nia. To drugie zostało zestrojone 

zaskakująco sztywno, przez  
co auto prowadzi się bardzo  
przyjemnie w zakrętach i nawet 
pomimo dość wysokiego profilu 
nadwozia nie przechyla się co  
i rusz na boki. Z punktu widzenia 
kierowcy na plus niewątpliwie  
trzeba zaliczyć też duże, a przez  
to czytelne zegary oraz wyjątkowo 
szeroką tylną szybę, zapewniającą 
doskonały widok na wszystko, co 
dzieje się za samochodem.

W
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Czy małe może być 
wielkie? Modelem HR-V 

inżynierowie pracujący dla 
Hondy, udowodnili nam, że  
jest to jak najbardziej możliwe!

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

 Selekcja
HONDA HR-V

Werdykt

Opisując Hondę HR-V ciężkim 
niedopatrzeniem byłoby pomi-
nięcie tematu wnętrza, będące-
go chyba jej największym atu-
tem. Choć japoński crossover 
z zewnątrz nie wygląda na zbyt 
duże auto, to po wejściu do jego 
środka pogląd ten zmienia się 
o 180 stopni. Miejsca jest tutaj co 
niemiara, każda z siedzących 
w aucie osób ma możliwość 
wygodnego ułożenia nóg, a peł-
ni szczęścia dopełniają niezwy-
kle wygodne fotele. Jako auto 
przeznaczone do rodzinnych 
wycieczek, HR-V również daje 
powody do radości za sprawą 
wielu dostępnych schowków 
(część z nich mogłaby być nieco 
większa) oraz świetnie zaprojek-
towanych tylnych siedzeń, które 
można złożyć w niesłychanie 
łatwy sposób, uzyskując tym 
samym niemalże płaską po-

wierzchnię. Pochwalić musimy 
również bagażnik – ma pojem-
ność aż 466 litrów, a dzięki 
niskiemu progowi oraz bardzo 
szeroko otwierającej się klapie, 
pozwala na wygodny załadunek 
przedmiotów o dużym lub/i 
niekonwencjonalnym kształcie. 

Honda HR-V to jak się okazuje 
bardzo mocna zawodniczka 
w klasie kompaktowych „krzyżó-
wek” i nie mamy co do tego 
żadnych wątpliwości. Owszem, 
może nie posiada najbardziej 
finezyjnie wyglądającego nadwo-
zia na świecie i z pewnością nie 
zawstydza rynkowej konkurencji 
w temacie dynamiki swej jazdy, 
ale oferuje za to dużą praktycz-
ność w codziennym użytkowaniu 
i niezwykle przyzwoitą cenę, 
która w naszym mniemaniu zo-
stała ustalona na bardzo rozsąd-
nym poziomie.

Wersję Elegance w yposażono m.in. w kamerę cofania i system rozpozna-
wania znaków drogow ych.

System Honda Connect ma trochę toporny inter fejs, ale za to oferuje mnó-
stwo przydatnych funkcji.

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 192 KM/H 0-100 KM/H 10,1 SEKUNDY SILNIK 
HYBRYDOW Y 1,6-LITROW Y TURBODIESEL SKRZYNIA BIEGÓW 6-BIEGOWA 
MANUALNA MOC 120 KM MOMENT OBROTOW Y 300 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PA-
LIWA (WG PRODUCENTA) 4 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 104 G/KM CENA 
TESTOWANEGO MODELU 97 800 PLN

SPECYFIKACJA
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 KM/H 0-100 KM/H 5,1 SEKUNDY SILNIK 3-LITRO-
W Y TURBODOŁADOWANY BENZYNOW Y SKRZYNIA BIEGÓW 7-BIEGOWA AUTOMA-
T YCZNA MOC 405 KM MOMENT OBROTOW Y 475 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG 
PRODUCENTA) 9,1 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 206 G/KM CENA TESTOWANE-
GO MODELU 224 490 PLN

INFINITI Q50Selekcja

NAJLEPSZY 
DESIGN
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anie i panowie! Przed 
wami samochód, któ-
ry powinniście brać 
pod uwagę, jeśli 

chcecie relatywnie niewielkim 
kosztem wejść w posiadanie mo-
delu będącego wyśmienitym po-
łączeniem elegancji, nowocze-
sności oraz dynamizmu. 

W przypadku Q50 najbardziej 
istotną rolę ma przede wszystkim 
ostatnia z wymienionych cech 
i jest to oczywiście związane 
z 3-litrowym podwójnie turbodo-
ładowanym silnikiem V6, generu-
jącym ponad 400 KM. Przeczuwa-
łem w kościach, że Japończykom 
uda się stworzyć mocnego konku-
renta dla usportowionych 
BMW i Mercedesów, ale ostatecz-
ny efekt ich pracy przeszedł moje 
najśmielsze oczekiwania. Już 
lekkie naciśnięcie gazu pozwala 

wyczuć charakterek tej fury, która 
zamienia się w prawdziwą bestię, 
w momencie gdy wdepniemy na 
pedał z całym impetem. Do dys-
pozycji kierowcy oddano tu m.in. 
aż sześć trybów jazdy, system 
adaptacyjnego zawieszenia oraz 
re-we-la-cyj-ny układ kierowniczy, 
dający pełen obraz tego, co w da-
nym momencie dzieje się z autem. 
Pod względem wrażeń z jazdy, 
Q50 zasługuje moim zdaniem na 
maksymalną notę. Jedynym „ale” 
jest dla mnie wyłącznie to, że pod-
czas przyspieszania w kabinie robi 
się naprawdę głośno, ale nie jest 
to winą kultury pracy silnika, tylko 
niedostatecznego wyciszenia 
wnętrza pojazdu.

W środku Infiniti jest napraw-
dę ładnie i chociaż nie można 
mówić tu o wszechobecności 
materiałów klasy premium, to 

P

Dawno nie miałem 
przyjemności jazdy 

w tak rewelacyjnie prowadzą-
cym się aucie i osobiście jestem 
w nim zakochany.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

Infiniti Q50
SPEŁNIENIE MARZEŃ KAŻDEGO, KTO UWIELBIA RYK KIPIĄCYCH OKTANAMI SZEŚCIU 
CYLINDRÓW, UŁOŻONYCH W KSZTAŁCIE LITERY V.

jednak pod względem jakości 
wykończenia, model Q50 zasłu-
guje na duże uznanie. Oprócz 
pięknych skórzanych foteli, mamy 
tu bardzo fajny panel kontrolny 
z dwoma dużymi wyświetlaczami 
(jeden obsługuje nawigację, drugi 
pozwala na kontrolę funkcji auta), 
16-elementowe nagłośnienie 
marki Bose oraz bogatą gamę 
technologii wspomagających 
kierowcę. Wśród tych ostatnich 
znajdziemy chociażby system 
360-stopniowych kamer czy 
inteligentne systemy zapobiega-
nia kolizjom, monitorujące 

sytuację mającą miejsce zarówno 
z przodu, jak i tyłu samochodu. 

Na koniec wspomnę jeszcze 
o designie, który dla mnie jest 
klasą samą w sobie i umiejętnie 
oddaje dynamikę tego modelu. 
Pewien problem mam natomiast 
z kwestią przestronności. Z tyłu 
miejsca na nogi nie ma niestety 
zbyt wiele, bagażnik nie zachwyca 
oferowaną pojemnością i posiada 
do tego specyficzny kształt, 
utrudniający szybkie wrzucenie 
do niego jakiejś dużej walizki. 
Poza tymi felerami nie mam do 
Infiniti Q50 żadnych zastrzeżeń 
i powiem więcej – w tej cenie cięż-
ko jest mi znaleźć auto mogące 
rzucić mu wyzwanie.

Werdykt
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 182 KM/H 0-100 KM/H 12,3 SEKUNDY SILNIK  
1,3-LITROW Y BENZYNOW Y SKRZYNIA BIEGÓW BEZSTOPNIOWA CV T MOC  
102 KM MOMENT OBROTOW Y 123 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG PRODU-
CENTA) 4,9 L/100 KM ŚREDNIA EMISJA CO2 114 G/KM CENA TESTOWANEGO 
MODELU 73 000 PLN

 Selekcja
HONDA JAZZ
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ędę brutalny i od 
razu wyłożę kawę na 
ławę – tak jak nie 
lubię muzyki jazzo-

wej, tak samo nie podoba mi się 
samochód posiadający tę na-
zwę. Moja niechęć do niego jest 
jednak spowodowana niemalże 
wyłącznie jego zewnętrznym 
wyglądem, który w moim bar-
dzo subiektywnym odczuciu nie 
ma w sobie praktycznie żadnej 
finezji i kojarzy mi się z jeżdżą-
cym żelazkiem. 

Honda zrobiła co mogła 
w celu cyklicznego upiększenia 
jego wzornictwa i nadania mu 
bardziej atrakcyjnej stylistyki, 
ale implementacja przetłoczeń 
oraz lekka zmiana designu 
frontu auta, nie jest w stanie 
zmienić mojego podejścia do 
jego wizualnej atrakcyjności. 

A skoro już sobie ulżyłem, to 
teraz napiszę o tym, co mi się 
spodobało. Honda Jazz zyskała 
w moich oczach, gdy rozsiadłem 
się w fotelu kierowcy i po omie-
ceniu wzrokiem wnętrza, zapo-
mniałem o nadwoziu japońskie-
go mieszczucha. Mając na 
względzie relatywnie niewielkie 
rozmiary auta, nie mogłem nie 
docenić przyzwoitego wystroju 
jego kabiny oraz naprawdę 
sporej ilości miejsca dla przeby-
wających w niej osób – i piszę 
tutaj zarówno o przednim, jak 
i tylnym rzędzie siedzeń. Jako że 
do testów otrzymaliśmy najbar-
dziej dopasioną wersję wyposa-
żeniową Elegance, to moja 
uwaga mocno skupiła się na 
systemie infotainment i oferowa-
nej przez niego funkcjonalności. 
Na tym polu Jazz również mnie 

B

Solidnie wyposażone 
auto z segmentu B, świet- 

nie czujące się podczas prze-
mierzania miejskich tras. Gdyby 
tylko było trochę ładniejsze…

MACIEJ ADAMCZYK, REDAKTOR T3

Honda Jazz
JAPOŃSKI MALUCH STWORZONY W SAM RAZ NA SPOKOJNE ULICZKI EUROPEJSKICH MIAST. 
WYGLĄD? W PRZYPADKU TEGO AUTA MOŻE LEPIEJ NIE PORUSZAĆ TEJ KWESTII…

nie zawiódł, ponieważ system 
Honda Connect nie tylko został 
tu doposażony w kamerę cofania 
(współpracuje z obecnymi 
w standardowej wersji czujnika-
mi parkowania), ale także posia-
dał szereg innych zalet, na czele 
z nawigacją Garmin oraz porząd-
ną współpracą z urządzeniami 
mobilnymi (jest tu nawet złącze 
HDMI!). 

Wrażenia z samej jazdy oce-
niam dobrze, z jednym małym 
wyjątkiem. Jazz w wersji z bez-
stopniową przekładnią CVT nie 
jest autem zbyt prędko reagują-

cym na operowanie pedałem 
gazu, o czym warto pamiętać 
np. podczas chęci wykonania 
szybkiego manewru wyprzedza-
nia. 1,3-litrowy benzyniak 
o mocy 102 KM spokojnie wy-
starcza do podróży po mieście 
i w miarę dynamicznej jazdy 
poza nim, jednak na autostra-
dzie męczy się niemiłosiernie. 
Atutem tego silnika jest nato-
miast mały apetyt na paliwo 
– podczas testowej jazdy po 
stolicy jego średnie zużycie 
wyniosło 6,5 l /100 km, co jakby 
nie było jest bardzo przyzwo-
itym wynikiem i może stanowić 
jeszcze jeden argument do 
dania Jazzowi szansy.

Werdykt
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PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 201 KM/H 0-100 KM/H 9,9 SEKUNDY SILNIK 2,2-LITRO-
W Y TURBODIESEL SKRZYNIA BIEGÓW 6-BIEGOWA AUTOMAT YCZNA MOC 200 KM 
MOMENT OBROTOWY 440 NM ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA (WG PRODUCENTA) 7 L/100 KM 
ŚREDNIA EMISJA CO2 184 G/KM CENA TESTOWANEGO MODELU 231 200 PLN

HYUNDAI GRAND SANTA FESelekcja
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rand Santa Fe to 
największy z SUV-ów 
w ofercie Hyundaia 
i jednocześnie jeden 

z największych modeli należą-
cych do tego segmentu. Długie 
na ponad 4,9 m i szerokie na 
blisko 1,9 m auto budzi jednak 
respekt nie tylko za sprawą swo-
ich gabarytów, ale także z racji 
bardzo masywnego i posiadające-
go naprawdę olbrzymi „kuper” 
nadwozia, osadzonego na kołach 
z dużymi, 19-calowymi alufelgami. 

Nie jest więc żadnym zasko-
czeniem, że we wnętrzu miejsca 
jest od groma, co zasługuje na 
podziw, zwłaszcza, że w środku 
znajdują się nie dwa, ale aż trzy 
rzędy siedzeń. Pierwszy oraz 
drugi mają baaardzo wygodne, 
podgrzewane fotele – trzeci już 
nie bardzo, ale liczą się dobre 
chęci. Duża przestrzeń jest tu 

tożsama z pokaźną liczbą 
wszelakich schowków, przegró-
dek i uchwytów, co w połączeniu 
z nieźle tłumiącym nierówności 
nawierzchni zawieszeniem, czyni 
z Grand Santa Fe auto wręcz 
stworzone do długich podróży 
w rodzinnym gronie. Problem 
może pojawić się jedynie wtedy, 
gdy auto to będzie prowadzić 
drobna kobiecinka, która pod-
czas pakowania ciężkich bagaży 
do kufra o wyjątkowo wysokim 
progu załadunkowym, namęczy 
się przy tym co niemiara.

Jak na furę ważącą ponad  
1 900 kg, SUV Hyundaia oferuje 
dość dobre osiągi, rozpędzając 
się do „setki” w ciągu niecałych 
dziesięciu sekund. Oczywiście 
jest to zasługą 2,2-litrowej 
jednostki napędowej, która 
w mieście może i potrafi golnąć 
z baku ponad dychę, ale za to 

G

Hyundai odwalił kawał 
porządnej pracy, ale 

za robociznę krzyknął sobie 
kwotę, na której wydanie zde-
cydują się raczej nieliczni.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

Hyundai Grand Santa Fe
DUŻE AUTO? JEST. DUŻA I NIESŁYCHANIE PRZESTRONNA KABINA? JEST. DUŻA CENA? 
JEST. W TEORII WSZYSTKO SIĘ WIĘC ZGADZA.

przy większych prędkościach 
pracuje zaskakująco cicho 
i nawet współpracując z auto-
matyczną skrzynią biegów 
pozwala temu kolosowi na 
dynamiczną jazdę. Jazdę,  
która z jednej strony jest   
przyjemna, a z drugiej potra-
fi wywołać pewien niesmak, 
z racji mało rozumiejącego 
intencję osoby prowadzącej 
pojazd, układu kierowniczego. 
W moim odczuciu powinien  
być on znacznie bardziej precy-
zyjny i dawać mi poczucie peł-
nej kontroli nad tak wielkim 

autem, a tutaj niestety nie ma 
o tym mowy.

Grand Santa Fe otrzymał też 
bardzo bogatą gamę wyposaże-
nia standardowego, ale akurat 
tego można było się spodziewać 
– przy tak wysokiej cenie tego 
modelu w porównaniu z segmen-
tową konkurencją, Koreańczycy 
musieli zrobić wszystko, aby 
zaskarbić sobie uwagę potencjal-
nych nabywców ich SUV-a. 

Najfajniejsza cecha tego 
auta? Może zabrzmi to nieco 
dziwnie, ale moim zdaniem jest 
nią… nietuzinkowy, ale piękny 
w swej futurystycznej designer-
skiej symetrii wygląd deski 
rozdzielczej.

Werdykt



X5 III
Twoja muzyka w najwyższej jakości zawsze pod ręką
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epoce sieciowych shoote-
rów nastawionych na ultra 
szybką akcję, miłośnicy 
strzelanin coraz częściej 

szukają produkcji oferujących im nieco 
mniej dynamiczną rozgrywkę, w której 
poza wprawnym okiem i refleksem, liczy 
się również taktyka. Między innymi 
w związku z tą właśnie tendencją, na 
przestrzeni ostatnich lat dość znacząco 
wzrosła popularność gier z serii Sniper 
Elite, pozwalających na wcielenie się 
w postać amerykańskiego strzelca wy-
borowego Karla Fairburne’a. 

Czwarta odsłona cyklu studia 
Rebellion wnosi do niego spory powiew 
świeżości, nawet jeśli weźmie się pod 
uwagę to, że sama idea rozgrywki nie 
została poddana jakimś większym mody-
fikacjom. W dalszym ciągu zadaniem 
gracza jest eliminacja określonych celów, 
która najpierw musi zostać poprzedzona 
odpowiednim rekonesansem i analizą 
potencjalnych opcji działania, a następnie 
zrealizowana poprzez ulokowanie się 
w optymalnej pozycji do oddania możli-
wie najbardziej precyzyjnego strzału. 
Największą nowością w Sniper Elite 4 jest 

DŁUGA LUFA I DOBRY CEL, CZYLI WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE DO SZCZĘŚCIA 
PRAWDZIWY SAMIEC ALFA.

bez wątpienia oddanie w ręce graczy 
świata o pseudo otwartej strukturze 
– zmiana ta nie tylko wpływa na możli-
wość operowania na znacznie większych 
obszarach niż miało to miejsce w po-
przednich odsłonach, ale również znaczą-
co zwiększa liczbę potencjalnych sposo-
bów podejścia do tematu zaliczenia danej 
misji. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że 
w zasadzie otrzymaliśmy tutaj pełnokrwi-
stego snajperskiego sandboksa z olbrzy-
mimi terenami działań, które w mniej lub 
bardziej odczuwalny sposób zostały pod-
dane ograniczeniom z góry narzuconym 
przez twórców. Od czasu do czasu zdarzy 
się jakaś przeszkoda terenowa niemożli-
wa do pokonania przez bohatera czy 
drzwi budynków zamknięte przed nim na 
cztery spusty, ale poza nielicznymi wyjąt-
kami, ową swobodę naprawdę czuć. To 
oczywiście znakomita wiadomość dla 
kogoś, kto uwielbia produkcje zachęcają-
ce gracza do wnikliwej eksploracji świata, 
szukania porozsiewanych tu i ówdzie 
znajdziek oraz wykonywania rozmaitych 
dodatkowych aktywności, będących od-
skocznią od głównych celów misji.

Fabuła czwartej części gry rzuca nas 

na obszar Włoch w roku 1943, kiedy to 
wojska alianckie przeprowadzają 
wspólną operację o kryptonimie 
Avalanche. Przeniesienie akcji z obecnej 
w „trójce” Afryki na południe Europy 
wiąże się z całkowitą zmianą serwowa-
nego graczom krajobrazu, który teraz 
jest znacznie bardziej malowniczy, 
a niekiedy wręcz aż cieszy oczy swoją 
sielskością. Choć otoczenie jest górzyste 
i znacznie zieleńsze, to naturalnie na 
mapach nie mogło zabraknąć niewiel-
kich wiosek, miasteczek czy twierdz, 
będących głównymi teatrami działań 
Fairburne’a. Amerykański snajper czuje 
się w nich niemal tak samo dobrze, co 
na otwartym terenie, w związku z czym 
fajnie jest czasem wyjść z ukrycia, by 
załatwić paru przeciwników z nieco 
krótszego dystansu. Za swoje działania 
Karl nagradzany jest punktami doświad-
czenia oraz możliwością uzyskiwania 

PONIŻEJ Nie ma chyba 
na r ynku gr y, k tóra tak 
szybko potrafi nauczyć 
ludzkiej anatomii…

PS4, XONE, PC
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Sniper Elite 4
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LUBIMY Moż l iwość realistycznego 
zdejmowania celów z ogromnych 
odleg łości, duże mapy, specyficzny 
klimat spowitych wojenną zawieru-
chą W łoch.
ALE Aby czerpać z niej pe łną przyjem-
ność, dobrze jest zwiększyć poziom 
trudności. Rebell ion powinno poma łu 
myś leć też nad zmianą grafików. 
ZDANIEM T3 Pod względem technicz-
nym nie zr ywa może czapki z g łowy, 
ale mimo to i tak w pe łni zas ługuje 
na tytu ł najlepszej gry snajperskiej.

 Selekcja
GRY 
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POW YŻEJ Przed czo ł-
giem lepiej się scho-
wać . Jego kierowcę 
dor wiemy przy innej 
okazji.

PO LEWEJ W łoskie 
miasteczka nawet 
w piekle wojny w y-
glądają niezw ykle 
malowniczo…

PO PRAWEJ  Za tego 
t ypu ujęcia serię Sni-
per El ite uwielbiają 
t ysiące graczy.

różnych bonusów, zwiększających jego 
skuteczność w walce i posługiwaniu się 
bronią. Tu dochodzimy do największego 
mankamentu opisywanego tytułu, 
którym jest relatywnie niski poziom 
trudności. Nie jest tak łatwo jak w trójce, 
gdzie przy odrobinie fantazji dało radę 
iść przez grę jak Rambo, ale i tak 
poprzeczka mogłaby zostać podniesio-
na jeszcze wyżej. Z tego powodu 
zachęcamy do zabawy przy jak 
najwyższym poziomie trudności oraz 
przeprowadzenie konfiguracji opcji 
wpływających na urealistycznienie 
strzeleckiego rzemiosła. Warto to 
zrobić, bo satysfakcja z ustrzelenia celu 
z kilkuset metrów jest wtedy prze-
ogromna – zwłaszcza jeśli naszym 
oczom ukaże się charakterystyczny dla 
cyklu widok trajektorii lotu kuli wraz 

z efektem spustoszenia, jakie wywołuje 
ona w ciele trafionego jegomościa.

Poza kampanią dla pojedynczego 
gracza, mamy do dyspozycji opcję zaba-
wy w trybie kooperacji lub możliwość 
rozgrywki wieloosobowej, obejmującej 
zarówno klasyczny deathmatch, jak 
i nieco bardziej finezyjne warianty ostrze-
liwania się ze znacznych odległości. Na 
nudę nie powinien zatem narzekać tu 
żaden wielbiciel karabinów z lunetą, i do-
brze, wszak Sniper Elite 4 jest na tę chwilę 
najlepszą grą poświęconą tej tematyce.

STYX: SHARDS OF DARKNESS
 Styx powróci ł , a to doskona ła 

okazja do tego, by odświeżyć skra-
dankowe umiejętności i zanurzyć się 
w wir mrocznej przygody.
PS4, PC, XONE

OPERATOR NUMERU 
ALARMOWEGO

 Jeśl i chcesz zapoznać się z wy-
zwaniami stojącymi przed ludźmi 
wykonującymi tę stresującą pracę, to 
odpal kompa i pokaż, na co cię stać.
PC

URBAN EMPIRE
 Wciel się w rolę zarządcy miasta, 

który poza dbaniem o jego prawid łowy 
rozwój gospodarczy, musi też zmagać 
się z politycznymi uk ładankami.
PC

HORIZON ZERO DAWN
 Przepięknie zrealizowana opo-

wieść o konflikcie między upad łą 
ludzką cywilizacją i mechaniczny-
mi stworami. Obowiązkowy tytu ł 
dla posiadacza PlayStation 4.
PS4

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

PA DY W D Ł OŃ

Werdykt

W zasadzie otrzyma-
liśmy tutaj pełno-
krwistego snajper-
skiego sandboksa.

Opinia



LUBIMY Świetnie przedstawioną 
i angażującą gracza fabu łę, mocno 
rozbudowany system walki oraz 
mnogość ak tywności pobocznych.
ALE Pod względem technicznym to 
gra z epoki PS3. Po czasie we znaki 
zaczyna dawać się back tracking.
ZDANIEM T3 Jedna z najfajniejszych 
części serii Tales, na przestrzeni kilku 
ładnych lat. Nie jest w żadnym wy-
padku pozycją rewolucyjną , ale i tak 
stanowi kawa ł porządnego JRPG.

statnimi czasy nie sposób 
było nie zauważyć, że gry 
JRPG mają coraz słabszą 
pozycję na rynku i nawet 

premiery produkcji pokroju Final 
Fantasy XV niespecjalnie wpływają na 
zmianę tego trendu. Szesnasta odsłona 
serii Tales już na starcie ma więc nieco 
pod górkę, ale pomimo niezbyt komfor-
towej sytuacji i tak ma spore szanse 
przyciągnąć do siebie uwagę miłośni-
ków tego gatunku. 

Argumentów stojących za takim 
przekonaniem jest całkiem sporo, 
a najważniejszym z nich jest oczywiście 
fabuła, która w zestawieniu ze scenariu-
szami wielu wcześniejszych odsłon serii, 
wypada znacznie doroślej. W dużej mie-
rze jest to zasługą głównej bohaterki 
o imieniu Velvet Crowe – młodej kobiety, 
szukającej zemsty za cierpienia związane 
ze śmiercią brata i tragedią, jaka napotka-
ła jej rodzinną wioskę. W tle głównego 
wątku fabuły pojawia się jeszcze m.in. 
chwytliwy temat wirusa zamieniającego 
ludzi w bestie, mającego znaczący wpływ 
na postać głównej protagonistki.

Poza poważniejszą tematyką, Berseria 
wprowadza do serii nieco odmienne od 
wcześniejszego podejście do kwestii kre-
acji postaci oraz ich zachowań. Relacje 
pomiędzy nimi oraz metody postępowania 
w problematycznych sytuacjach dają jasno 
do zrozumienia, że nie ma tu mowy o ban-
dzie dzieciaczków ratujących świat, tylko 

Tales of Berseria
KOLEJNY Z TYTUŁÓW POTWIERDZAJĄCYCH POTENCJAŁ ODRA-
DZAJĄCEJ SIĘ JAPOŃSKIEJ SZKOŁY TWORZENIA GIER.

o grupie osób z własną, niekiedy mroczną 
historią, których metody działania nierzad-
ko są determinowane przez oportunizm 
i chęć osiągnięcia celu za wszelką cenę. 

O ile sposób prowadzenia rozgrywki 
nie zmienił się zbytnio w porównaniu do 
poprzednich „Talesów”, o tyle trudno nie 
docenić sporej liczby zmian systemo-
wych, jakie deweloperzy z Bandai Namco 
wprowadzili do swego najnowszego 
dzieła. Z punktu widzenia gracza, 
najbardziej odczuwalne są modyfikacje 
systemu walki (m.in. nowe rodzaje 
umiejętności, bardziej przemyślany 
interfejs czy większy nacisk położony na 
łączenie technik), dzięki którym starcia 
z przeciwnikami dają znacznie więcej 
frajdy osobom uwielbiającym tworzyć 
skomplikowane i przy okazji niezwykle 
efektowne kombinacje ataków. 

Poza dynamicznym klepaniem masek 
wrogów, istotnym elementem zabawy 
jest oczywiście eksploracja świata gry. 

Nie odbiega ona zbytnio od tej z po-
przednich części, dlatego też trzeba 
nastawić się na dość częste powroty do 
odwiedzonych wcześniej lokacji, połączo-
ne z koniecznością ponownego wybijania 
panoszących się tam potworów. Backtra-
king jest odczuwalny, ale na szczęście 
podczas gry mamy też okazję do wielu 
odciągających od niego uwagę aktywno-
ści – poczynając od dużej liczby cieka-
wych zadań pobocznych, poprzez szuka-
nie poukrywanych skrzyń, a skończywszy 
na możliwości udziału w kilku odprężają-
cych minigierkach. 

W kwestii oprawy graficznej widać jak 
na dłoni, że była ona projektowana z my-
ślą o konsolach poprzedniej generacji. 
Jakość tekstur i ogólny poziom szczegóło-
wości obrazu nie robi zbyt dużego wraże-
nia, ale sytuację ratuje po części naprawdę 
fajny art design, dzięki któremu momenta-
mi gra przypomina świetnie zrealizowaną 
produkcję anime. Jeśli więc nawet choć 
trochę gustujesz w podobnych gamingo-
wych klimatach, to Tales of Berseria nie 
powinna mieć problemu z wyrwaniem ci 
z życiorysu ok. 60 godzin.

PONIŻEJ Jak mawia 
klasyk – przed w yru-
szeniem w podróż na-
leży zebrać drużynę.

PS4, PS3, PC

O
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Werdykt
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POW YŻEJ Nawet przeciętne tekstur y tracą na 
znaczeniu, gdy podróżuje się po tak pięknie 
w yglądającej lokacji…
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BRAKOWAŁO CI WYŚCIGÓW ARCADE? Z RIVAL 
GEARS ŚWIETNĄ ZABAWĘ MASZ JAK W BANKU.

Rival Gears 

Miłośnicy wirtualnego ściga-
nia się niezwykle szybkimi, 
lewitującymi w powietrzu 
pojazdami, otrzymali nie-

dawno grę, która bez trudu zapewni im 
odpowiedni zastrzyk adrenaliny. 

Rival Gears pozwala na wskoczenie za 
stery futurystycznych krążowników szos, 
pozwalających na rozbijanie się po ulicach 
metropolii przyszłości oraz toczenie eks-
cytujących pojedynków z innymi gracza-
mi. Stawką takich wyścigów jest wirtualna 
waluta służąca do ulepszania części na-
szego pojazdu lub personalizowania jego 
wyglądu, a same zmagania na torach mają 
tu postać różnorakich eventów i wyzwań 

(w tym również dostępnych przez ściśle 
określony czas), których zaliczenie nagra-
dzane jest fantami przydatnymi podczas 
kolejnych startów. Model jazdy w Rival 
Gears jest wybitnie arcade’owy – najbar-
dziej premiowana jest tutaj zręczność, 
szybkość reakcji oraz umiejętność drafto-
wania, czyli efektywnego podążania za 
znajdującymi się z przodu pojazdami, w celu 
minimalizacji wpływu oporu powietrza 
i zwiększenia prędkości prowadzonej fury. 

Na szczególną wzmiankę zasługuje 
oprawa graficzna. Już po kilku minutach 
jazdy, oczy gracza bombardowane są ferią 
niezwykle intensywnych neonowych barw, 
co w połączeniu z bardzo szybkim tem-
pem rozgrywanych wyścigów oraz wielo-
ma dziejącymi się na ekranie rzeczami, 
przekłada się na niesamowite doznania 
– zwłaszcza jeśli nasz pojazd jest już 
dobrze stuningowany. 

DARMOWA, IOS/ANDROID

Zdjęcia wykonywane aparatem 
iPhone’a wyglądają przecudownie, 
ale mimo to od czasu do czasu faj-
nie jest sprawić sobie fotkę pocią-

gniętą jakimś atrakcyjnym filtrem. 
Jeśli kiedyś przeglądaliście stare zdjęcia swoich 

rodziców lub dziadków, to waszą uwagę z pewno-
ścią przykuł ich oldchoolowy, analogowy styl, który 
dość trudno jest dziś odtworzyć, korzystając z no-

woczesnych aparatów. TinType jest apką stworzoną 
do tego, by za pomocą kilku prostych ruchów pal-
cem, można było z nawet średnio udanego selfie, 
uzyskać zdjęcie w niepowtarzalnym klimacie retro. 
Użytkownik ma do dyspozycji kilka rodzajów fil-
trów, które są w stanie momentalnie odmienić 
wygląd fotki. Niby nic specjalnego, ale trzeba mieć 
na względzie to, że parametry każdego z nich moż-
na poddawać tutaj rozmaitym modyfikacjom, 
obejmującym np. zmianę głębi ostrości, wielkości 
ziarna czy podkręcenia intensywności określonych 
obszarów kompozycji. TinType posiada też bardzo 
ładny interfejs i podobnie jak większość tego typu 
apek, umożliwia błyskawiczne udostępnienie zmo-
dyfikowanych zdjęć na popularnych serwisach 
społecznościowych.
0,99 EUR (iOS)

JEŚLI KOCHASZ FOTOGRAFICZNY STYL 
RETRO I CHCESZ ŁATWO UZYSKAĆ 
UTRZYMANE W NIM ZDJĘCIA PORTRE-
TOWE, TO TA APKA POWINNA TRAFIĆ 
DO TWEGO IPHONE’A.

TINTYPE BY HIPSTAMATIC

POW YŻEJ Pojazdy 
w grze Rival Gears to 
świetna miesznaka 
klasyki z odrobiną 
szaleństwa. 

MIEJSKICH 
PODRÓŻNIKÓW

Jeden z najbardziej funkcjonalnych 
programów stworzonych z myślą 
o informowaniu kierowców o korkach.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Najdok ładniejsza i jednocześnie naj-
przyjemniejsza w obs łudze wyszukiwar-
ka po łączeń w transporcie publicznym.
3,99 EUR/DARMOWA, IOS/ANDROID

Z tą aplikacją umówisz się na jazdę z kimś, 
kto jedzie w tym samym kierunku co ty 
i posiada wolne miejsce w samochodzie.
DARMOWA, ANDROID/IOS

Nies ławna apka umożl iwiająca b łyska-
wiczne zamawianie podwózki. Dzia ła do-
brze w miastach, poza nimi już nie bardzo.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Aplikacja s łużąca do zakupu biletów 
komunikacji miejskiej oraz uiszczania 
op łat za parkowanie.
DARMOWA, IOS/ANDROID

Przy pomocy tej apki łatwo spraw-
dzisz, czy w twojej okolicy znajduje 
się jakiś wolny rower miejski. 
DARMOWA, IOS/ANDROID

Obs ługująca 40 miast aplikacja 
s łużąca do zamawiania taksówek 
i p łacenia za podwóz bezgotówkowo.
DARMOWA, IOS/ANDROID

 01 
WAZE

 02 
JAKDOJADE

 03 
BLABLACAR

 04 
UBER

 05  
MOBILET 

 06 
NEXTBIKE

 07 
MYTAXI

Smartfon z internetem to 
wszystko, co jest ci potrzeb-
ne do efektywnego transpor-
tu po miejskiej dżungli.

S I E DEM A PL I K AC J I DL A…

 Selekcja
APLIKACJE 

A P L I K A C JA  M I E S I Ą C A
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LEON ZAWODOWIEC
 Natalie Portman i Jean Reno w kultowym 

filmie Luca Bessona. Leon jest płatnym zabójcą, 
ale w niczym nie przypomina siejącego postrach 
twardziela. Cichy i spokojny działa zgodnie ze 
swoim kodeksem. Kiedy ratuje nastoletnią Matyl-
dę, jego życie ulega zmianie.   

 

JAK UGRYŹĆ 10 MILIONÓW 
 Oz (Matthew Perry) jest fajtłapowatym denty-

stą, który żyje spokojnie na przedmieściach. Gdy 
jego żona dowiaduje się, że ich sąsiadem jest 
płatny morderca (Bruce Willis), którego poszukują 
zdradzeni gangsterzy, zmusza męża, by doniósł 
o tym mafii i zgarnął tytułowe 10 milionów.

PULP FICTION
 John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma 

Thurman i Bruce Willis w obsypanym nagrodami 
kultowym filmie Quentina Tarantino. Przebojowa 
opowieść o dwóch wygadanych płatnych morder-
cach pracujących na zlecenie pewnego łysego 
gangstera, żonie owego gangstera, bokserze, 
który postawi wszystko na jedną kartę i parze 
zakochanych do szaleństwa złodziei okradających 
ludzi w restauracji. 

PAN I PANI SMITH  
 Piękna Angelina Jolie i przystojny Brad Pitt 

w komedii o miłości na zabój! Para płatnych mor-
derców pracujących dla dwóch tajnych agencji 
wiedzie pozornie bardzo monotonne małżeńskie 
życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie 
nawzajem i muszą podjąć decyzję, która zdeter-
minuje ich przyszłość.

BEZ PRZEBACZENIA
 Clint Eastwood jako emerytowany rewolwe-

rowiec, który podejmuje się zemsty na zlecenie 
okaleczonej prostytutki. Zdobywca czterech 
Oscarów, dwóch Złotych Globów i kilkunastu 
innych nagród.

ZABIJANIE NA ŚNIADANIE
 Pogodna komedia z Johnem Cusackiem 

i Minnie Driver w rolach głównych. Martin to płatny 
zabójcy z wyrzutami sumienia. Chwilowy kryzys 
postanawia wyleczyć wyjazdem w rodzinne strony 
na zjazd absolwentów. Spotkanie dawnej miłości 
i nowe zlecenie krzyżują mu jednak plany oczeki-
wanego odpoczynku.

JOHN WICK
 Keanu Reeves w jednym z najlepszych 

filmów akcji ostatnich lat. John Wick to 
najlepszy płatny zabójca na świecie, który 
z miłości do żony wycofał się z biznesu.  
Kiedy syn rosyjskiego mafiosy pozbawi go 
jedynej pamiątki (małego szczeniaka), jaka 
pozostała mu po zmarłej ukochanej, zemsta 
będzie tylko kwestią czasu i z całą pewnością 
John poda ją na zimo. 

KILL BILL VOL. 1 
 Płatna zabójczyni zwana Czarną Mambą 

po czterech latach wybudza się ze śpiączki 
z zamiarem krwawej zemsty na ludziach, któ-
rzy próbowali ją zabić. Uma Thurman i Lucy Liu 
w pierwszej części brutalnego pojedynku na 
śmierć i życie. Kolejne kultowe już arcydzie ło 
Quentina Tarantino.

MAŁŻEŃSKIE PORACHUNKI
 Ib i Edward mają już dość swoich żon oraz 

dotychczasowego życia. Przy kieliszku snują mi-
sterny plan, a potem wynajmują płatnego zabójcę 
(Marcin Dorociński), który ma im pomóc odzyskać 
wolność. Dużo taniej jest zatrudnić mordercę na 
zlecenie, niż rozwieść się po kilkunastu latach 
małżeństwa.

 

KILER
 Cezary Pazura w przebojowej komedii 

Juliusza Machulskiego. Jerzy Kiler, warszawski 
taksówkarz, przypadkowo zostaje wzięty za 
płatnego zabójcę i umieszczony w areszcie. Wy-
ciąga go stamtąd boss świata przestępczego, 
który oferuje mu nowe zadanie.

FILMYSelekcja

Zabójcze kino
KOMEDIA „MAŁŻEŃSKIE PORACHUNKI” 
Z PRZEBOJOWĄ ROLĄ MARCINA DORO-
CIŃSKIEGO TO PEŁNA CZARNEGO HU-
MORU OPOWIEŚĆ O TYM, ŻE CZASEM 
TANIEJ JEST WYNAJĄĆ PŁATNEGO ZA-
BÓJCĘ, NIŻ SIĘ ROZWIEŚĆ! Z TEJ OKA-
ZJI PREZENTUJEMY DZIESIĘĆ NAJCIE-
KAWSZYCH FILMÓW O MORDERCACH 
DO WYNAJĘCIA.
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 Selekcja
FILMY I MUZYKA 

U PANA MARSA BEZ ZMIAN
 Komedia opowiadająca o perype-

tiach samotnego ojca dwóch dorasta-
jących dzieci, którego i tak już trudną 
sytuację skomplikuje pewien gość… 
KINO

MAŁŻEŃSKIE PORACHUNKI
 Dwaj niezbyt zadowoleni ze 

swych ma łżeństw panowie wynaj-
mują killera mającego pozbyć się 
ich żon. Czy ich niecny plan zakoń-
czy się powodzeniem?
KINO

W SIECI
 Film przedstawiający historię 

rybaka, który przypadkiem prze-
kracza granicę między Koreami 
i zostaje uznany za szpiega.
KINO 

KLIENT
 Najlepszy film nieanglojęzyczny 

wed ług Amerykańskiej Akademii 
Filmowej, czyli irańsko-francuski 
dramat o ma łżeństwie aktorów, któ-
re zostanie wystawione na próbę. 
KINO

CO OBEJRZEĆ?
Najnowsze produkcje dla 
kinomaniaków lubiących 
seanse zarówno na dużym, 
jak i ma łym ekranie.

PR EM I E RY F I L MOW E

TAKIEJ DAWKI EMOCJI I ABSURDU DAWNO W KINIE 
NIE BYŁO, ALE CZY WBREW POZOROM NIE JEST TO 
NAJLEPSZA ZACHĘTA DO PÓJŚCIA DO KINA?

Szybcy i wściekli 8

Prawda w oczy kole. Po klasycznych 
„Szybkich i wściekłych” został już tylko 
maleńki obłok spalin z rury wydechowej, 
gdyż od kilku ostatnich odsłon cykl ten 
bardzo mocno oddalił się od klimatu nie-
legalnych wyścigów na rzecz stania się 
niezwykle efektownym kinem akcji, w któ-
rym samochody z części na część zdają 
się odgrywać coraz to mniejszą rolę.

Dla jednych fanów serii jest to trudne 
do przełknięcia, dla innych stanowi zaś 
naturalną kolej rzeczy w sytuacji, gdy 
amerykański rynek filmowy największą 
kasę trzepie głównie na komiksowych 
blockbusterach oraz produkcjach, które 

choć w pewnym stopniu mogą zaofero-
wać widzom niezwykle intensywne 
wizualne doznania. A tych z całą pew-
nością w ósmej odsłonie cyklu nie 
będzie brakować, o czym można było 
się przekonać, oglądając wypuszczone 
do sieci trailery. Poza ścigającymi się 
stuningowanymi furami, na planie poja-
wi się mnóstwo innych środków trans-
portu, wśród których nie zabraknie ultra 
szybkich samolotów, czołgów czy… ło-
dzi podwodnej uzbrojonej w torpedy 
i wyrzutnię rakiet. 

Twórcy filmu „odpowiednio” docenili 
też rolę rozwoju technologii odpowie-
dzialnych za autonomiczną jazdę samo-
chodów, okrasili swą produkcję masą 
wybuchów oraz wrzucili do niej równie 
efektowne sceny z udziałem kilku naj-
większych mięśniaków współczesnego 
Hollywood. Fabuła? Jaka fabuła? 

KINO, 21 KWIETNIA

Do posłuchania, do swo-
bodnych przemyśleń, do 
zabawy. 

Określenia te są może 
do bólu prozaiczne i nie 
niosą ze sobą jakiegoś 
większego ładunku emo-
cji, ale mimo to doskonale 

pasują do trzeciego albumu studyjnego Eda 
Sheerana. Płyta ÷ (Divide) to na pozór totalny 
miszmasz z kawałkami, których spora liczba 

ED SHEERAN
÷ DIVIDE

mogłaby się znaleźć na krążkach różnych arty-
stów tworzących muzę z w klimatach przynależ-
nych do zgoła odmiennych rejonów świata. Poza 
typowo brit-popowymi nutami mamy tutaj m.in. 
naleciałości hiszpańskie, latynoskie czy nawet 
afrykańskie, ale całość stanowi paradoksalnie 
bardzo koherentną artystyczną całość, której 
spoinami są melodyjne gitarowe riffy oraz zapa-
dające w pamięć proste teksty. Te ostatnie dzięki 
talentowi Sheerana do przekazywania nieskompli-
kowanych treści w nad wyraz atrakcyjny dla 
słuchacza sposób, znajdują swoje miejsce zarów-
no w spokojnych balladach, jak i w nieco bardziej 
energetycznych utworach. Divide to „niegroźny” 
album dla casualowych słuchaczy, którzy nie 
obrażą się słysząc, że Sheeran jest tym dla popu, 
czym Kenny G dla jazzu.O
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 Nintendo  
Switch

 Najnowsza konsola firmy 
Nintendo pomimo skromnej  
listy tytułów zyskała już wielu 
szczęśliwych nabywców. Jeśli 
cenisz sobie specyfikę gier 
wydawanych na sprzęt tej marki 
i chcesz posiadać gamingową 
maszynę, z której będziesz mógł 
korzystać również poza domem, 
to poważnie powinieneś zasta-
nowić się nad kupnem Switcha.
1 450 PLN,  
www.nintendo.pl

 Panasonic  
DMP-UB900

 Oglądanie strumieniowanych 
filmów 4K jest niesamowicie 
wygodną opcją, jednakże ich 
jakość niestety nijak ma się do 
tej oferowanej przez materiały 
wideo zapisane na płycie 
Blu-ray UHD. Choćby z tego 
powodu warto pomyśleć o kup-
nie odpowiedniego sprzętu, 
który umożliwi ci odtwarzanie 
takich nośników.
2 800 PLN,  
www.panasonic.com/pl

 Wraz z nadejściem cieplej-
szych dni, coraz częściej może 
przytrafiać się okazja do przenie-
sienia imprezy z salonu do przy-
domowego ogródka. W takiej sy-
tuacji nieoceniony okaże się pięknie 
wyglądający mobilny głośnik 

Beolit 17, wyposażony w dwa 
zintegrowane wzmacniacze klasy 
D oraz niezwykle wydajny akumu-
lator, zapewniający energię na 
muzyczną zabawę, mogącą trwać 
nawet przez 24 godziny!
2 300 PLN, www.horn.pl

 B&O Beolit 17 

 PLANUJESZ ZAFUNDOWAĆ SWEMU MULTIMEDIALNEMU GNIAZDKU 
DAWKĘ TECHNOLOGICZNEJ ŚWIEŻOŚCI? OTO ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 
RTV, Z POMOCĄ KTÓRYCH ŁATWO OSIĄGNIESZ WYMARZONY EFEKT.
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Nie zapomnij
o kilku 
dodatkach…

LOGITECH HARMONY ELITE
 Jeden, by wszystkimi 

rządzić – pilot Logitech u łatwi 
ci kontrolę nad posiadanymi 
urządzeniami RTV oraz inteli-
gentnymi produktami z seg-
mentu smart home.
1 000 PLN, www.logitech.pl

PHILIPS HUE
 Inteligentne żarówki, 

których kolor oraz intensyw-
ność światła możesz regulo-
wać, korzystając z aplikacji 
zainstalowanej na smartfonie 
lub tablecie.
800 PLN (zestaw startowy), 
www.philips.pl

AMAZON ECHO
 G łośnik Amazon jest zinte-

growany z asystentem Alexa, 
z pomocą którego m.in. w łą-
czysz g łosem muzykę, spraw-
dzisz prognozę pogody oraz 
będziesz kontrolowa ł swój 
inteligentny dom.
750 PLN, www.amazon.com

Elektroniczne akcesoria, 
z którymi uwieńczysz techno-
logiczną metamorfozę salonu.  

 GoClever  
Cineo Compact

 Ten mieszczący się w dłoni 
projektor waży zaledwie 126 
gramów, dzięki czemu znakomi-
cie sprawdzi się w roli sprzętu 
mogącego służyć pomocą 
podczas wielu biznesowych 
podróży. Możesz też oczywiście 
korzystać z niego w domu, cie-
sząc się opcją wyświetlania na 
ścianie obrazu o przekątnej wy-
noszącej 150 cali.
690 PLN,  
www.goclever.com/pl  

 Audio-Technica 
ATH-AR3BT

 Jeśli swoją filmowo-serialo-
wo-grową aktywność odkładasz 
często na późny wieczór, to 
powinieneś zrobić wszystko, aby 
nie przeszkadzać chcącym już 
zasnąć domownikom. Choćby 
z tego powodu dobrze jest mieć 
pod ręką porządne, bezprzewo-
dowe słuchawki – np. takie, jak 
najnowszy model marki Audio-
-Technica z baterią działającą 
przez nawet 30 godzin.
600 PLN, www.tophifi.pl

 Q Acoustics M3
 Narzekasz na niedostateczną 

ilość wolnej przestrzeni, ale 
mimo to chciałbyś wejść w po-
siadanie porządnie grającego 
sprzętu Hi-Fi? Rzuć więc okiem 
na soundbar M3, w którego 
ślicznej obudowie znajduje się 
zintegrowany subwoofer. 
Głośnik ten jest kompatybilny 
z kodekiem Bluetooth aptX 
i potrafi generować dźwięk 
o maksymalnej mocy 80 W.
1 600 PLN,  
www.horn.pl

TECHNOLOGIA NA SALONACH

 Najlepsza i oferująca najbogatszą ofertę filmów 
i seriali platforma VOD. Pomimo dosyć kiepskiego 
startu w minionym roku, dziś nie ma na polskim rynku 
żadnej poważnie zagrażającej jej konkurencji, dlatego 

też jeśli chcesz posiadać tylko jedną tego typu 
subskrypcję, to swoje pieniądze powinieneś powie-
rzyć właśnie Netfliksowi.
Od 34 PLN za miesiąc, www.netflix.com/pl

 Netflix
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 Epson EH-LS10500
 EH-LS10500 to jeden 

z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie laserowych 
projektorów na świecie, który 
poza obsługą rozdzielczości 4K 
i technologii HDR, może się 
również pochwalić znakomitą 
reprodukcją wyświetlanych 
barw oraz cudowną głębią 
czerni. Kosztuje niemało,  
ale mistrzowska jakość jest 
w cenie od zawsze...
31 000 PLN, www.epson.pl

 Samsung UBD-K8500
 Odtwarzacz Blu-ray UHD 

wyprodukowany przez Samsun-
ga zasługuje na uwagę nie tylko 
z racji obsługi nowej generacji 
nośników oraz świetnie działają-
cej funkcji skalowania obrazu do 
rozdzielczości 4K. Model ten 
wyróżnia się spośród konkuren-
cji swą subtelnie zakrzywioną 
obudową, doskonale pasującą 
do profilu równie wklęsłych tele-
wizorów tej marki.
1 350 PLN, www.samsung.pl

 NVIDIA Shield TV
 To bez dwóch zdań najlepszy 

i jednocześnie najbardziej 
funkcjonalny multimedialny 
streamer, jaki możesz postawić 
obok twojego telewizora. Nie 
dość, że jest kompatybilny 
z technologią HDR i rozdzielczo-
ścią 4K, to jeszcze może służyć 
jako pełnoprawna konsola do 
gier – zarówno mobilnych, jak 
i tych stworzonych z myślą 
o pecetach.
1 000 PLN, www.nvidia.pl

 Sonos Home Cinema 5.0
 Zestaw high-endowych urzą-

dzeń audio marki Sonos, obej-
mujący bezprzewodowy 
soundbar Playbar oraz dwa 
strefowe odtwarzacze muzyczne 
Play:1. Każdy z tych produktów 
może pracować w systemie 
multiroom i jest kompatybilny 
z wszystkimi liczącymi się 
muzycznymi serwisami stre-
amingowymi (m.in. Tidal, 
Spotify, Deezer czy Last.fm).
5 900 PLN, www.horn.pl

 Marzysz o świetnie grającym 
systemie kina domowego, ale 
obawiasz się, że jego elementy 
zabiorą ci zbyt dużo miejsca w sa-
lonie? Dla takich osób jak ty, firma 
Bowers & Wilkins stworzyła ze-

staw MT50, składający się z pięciu 
kompaktowych głośników oraz 
równie niewielkiego subwoofera, 
o olbrzymiej jak na swe rozmiary 
mocy 200 W.
6 000 PLN, www.tophifi.pl

 B&W MT50 

 Sony  
PlayStation 4 Pro

 Najpotężniejsza konsola do 
gier dostępna na rynku, otrzy-
ma w tym roku mnóstwo wspa-
niałych gier, spośród których 
część z pewnością olśni cię 
spektakularną grafiką w roz-
dzielczości 4K. Model Pro nie 
jest obecnie zbyt łatwo dostęp-
ny w polskich sklepach, dlatego 
też chcąc go nabyć, będziesz 
musiał zabawić się w cierpliwe-
go zakupowego łowcę.
1 800 PLN, www.sony.pl
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 Nie godzisz się na jakiekolwiek kompromisy 
w temacie poziomu wizualnych doznań, jakie ma 
ci oferować telewizor? W takim razie najważniej-
szym elementem wyposażenia twojego domu 
powinien stać się jeden z najnowszych modeli 

 Samsung 
UE55KS9000

 Dzięki seksownym krągło-
ściom wklęsłego ekranu 4K oraz 
ślicznie prezentującej się obudo-
wie, UE55KS9000 jest jednym 
z najpiękniejszych telewizorów, 
jaki możesz wstawić do swego 
salonu. Poza efektownym wyglą-
dem może pochwalić się również 
obsługą HDR oraz znakomicie 
działającą platformą smart TV.
Od 6 800 PLN,  
www.samsung.pl

 Bluesound  
Pulse Soundbar

 Pierwszy na świecie soundbar 
kompatybilny z dźwiękiem 
high-res audio. Obsługuje ścież-
ki w jakości 192 kHz/24-bit, 
wspiera format MQA i posiada 
przepiękną obudowę z tłoczone-
go aluminium. Soundbar ten 
może też współpracować z inny-
mi produktami marki Bluesound 
w obrębie firmowego systemu 
multiroom BluOS.
4 900 PLN, www.tophifi.pl

 Audio-Technica 
AT-LP3

 W pełni automatyczny 
gramofon z napędem paskowym 
oraz zbalansowanym ramieniem 
to fantastyczne urządzenie dla 
kogoś, kto bez tracenia czasu na 
konfigurację sprzętu, chce czer-
pać przyjemność z odsłuchu 
winylowych płyt. Model ten ma 
też wbudowany przedwzmac-
niacz oraz antyrezonansowy 
aluminowy talerz.
1 300 PLN, www.tophifi.pl

 Marantz  
NA8005

 Kochasz muzykę, ale podczas 
omiatania wzrokiem twojego 
siedliska multimedialnych 
rozkoszy, kłuje cię w oczy 
plątanina przewodów? Nie 
czekaj więc ani chwili dłużej 
i spraw sobie high-endowy 
odtwarzacz sieciowy, oferujący 
m.in. wsparcie dla Spotify, 
AirPlay oraz kompatybilność 
z plikami audio 192 kHz/24-bit.
5 000 PLN, www.horn.pl

TECHNOLOGIA NA SALONACH

Samsung QLED, który olśni cię spektakularnym 
obrazem 4K HDR o jakości jakiej na próżno 
szukać nawet w obrzydliwie drogich telewizo-
rach z ekranami OLED.
Ceny różne, www.samsung.pl
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 Samsung QLED



NINTENDO SWITCH

Nowa konsola 
Nintendo pozwala 
na stacjonarne 
i mobilne granie.
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SWITCH
WKRACZA
                      DO GRYNINTENDO PONOWNIE  

RZUCA WYZWANIE SWOIM 
RYWALOM, WYPUSZCZA- 

JĄC NA RYNEK SPRZĘT 
OFERUJĄCY GRACZOM COŚ, 

CZEGO NIE SPOSÓB ZNA- 
LEŹĆ U KONKURENCJI…

N I N T E N D O

Nintendo słynie z innowacyjne-
go podejścia do tematu gamin-
gu i przykładania dużej uwagi 
do samej idei interakcji z grami 
wideo. Po ogromnym sukcesie 
NDS i Wii, Japończycy postano-

wili ponownie wywołać niemałe zamieszanie na 
rynku, wprowadzając do sprzedaży Switcha  
– pierwszą konsolę hybrydową, która pozwala 
zarówno na granie w domu, jak i poza nim.

Switch zadebiutował w Polsce na początku mar-
ca i już w dniu swej premiery zyskał wielu nabyw-

ców, co zaskakuje tym bardziej, że cena 
konsoli (ok. 1 450 PLN) jest znacznie 

wyższa w porównaniu z bardziej 
popularnymi maszynkami od 

Sony czy Microsoftu. Nową 
konsolę Nintendo można na-
być w dwóch podstawowych 
konfiguracjach. Pierwsza 
obejmuje konsolę, stację 
dokującą Switch Dock, parę 
szarych kontrolerów Joy-
-Con ze specjalnymi paskami 

mocującymi oraz kabel HDMI. 
Druga różni się od pierwszej 

kolorem kontrolerów, gdyż za-
miast dwóch szarych, w opako-

waniu znajdziemy jeden nie-
bieski i jeden czerwony. 

TEKST: MACIEJ ADAMCZYK
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Najbardziej rozpo-
znawalny hydraulik 
świata powróci na te-
goroczną gwiazdkę.

Najważniejszym elementem Switcha 
jest jego 6,2-calowy dotykowy wyświe-
tlacz o rozdzielczości 1280x720 pikseli. 
Kiedy konsola pracuje w trybie handhel-
da lub tabletu, gry działają w rozdziałce 
720p. O 1080p jest mowa wtedy, gdy sprzęt 
umieszczony jest w podłączonej do tele-
wizora lub monitora stacji dokującej.

Z informacji istotnych dla użytkow-

nika konsoli trzeba też wspomnieć o 32 GB 
wbudowanej pamięci oraz baterii, wy- 
trzymującej od 2,5 do 6 godzin pracy 
konsoli. Na pierwszy rzut oka akumula-
tor cechuje się więc przyzwoitą wydaj-
nością, jednak należy tutaj pamiętać, że 
realny czas jego działania zależy od 

aktualnie uruchomionej gry oraz usta-
wień poziomu jasności i dźwięku.

Już po wyjęciu Switcha z pudełka 
w oczy rzuca się bardzo wysoka jakość 
wykonania konsoli. W żadnym wypadku 
nie mamy tutaj powtórki z plastikowego 
do bólu WiiU – nowa maszynka Nintendo 
prezentuje się naprawdę nieźle i z racji 
klasy użytych do jej wykonania materia-

łów, trudno jest przyrównać ją do jakiejś 
taniej zabawki. Konsola oraz stacja doku-
jąca nie są zbyt ciężkie, jednak mimo to 
nie sprawiają wrażenia sprzętu, który 
miałby się rozlecieć na kawałki po 
przypadkowym upuszczeniu na dywan. 
Umieszczanie i wyjmowanie konsoli ze 

Switch Dock przebiega bezproblemowo, 
a sama konsola błyskawicznie orientuje 
się w zmianie swego trybu pracy - nie ma 
tu mowy o żadnych opóźnieniach, lagach 
czy problemach z synchronizacją obrazu. 

Switch podpięty do telewizora spra-
wuje się jak inne stacjonarne konsole. 
Prawdziwy potencjał tego sprzętu daje 
o sobie znać jednak wtedy, gdy Switch 
zaczyna być użytkowany w charakterze 
przenośnego handhelda. 

Tu dochodzimy do tematu obsługi 
Switcha, która może być realizowana 
z użyciem dołączonych do konsoli Joy-
-Conów lub za pośrednictwem opcjonal-
nego pada o nazwie Pro Controller. Oba 
Joy-Cony przymocowane są do bocznych 
krawędzi konsoli, ale w każdym mo-
mencie zabawy można je od niej odcze-
pić, wciskając służące do tego celu przy-
ciski. Gdy Cony są oddzielnie, działają 
podobnie jak znane z konsoli Wii akceso-
rium Remote. Mogą też zostać umiesz-
czone w dodawanym do Switcha akceso-
rium Joy-Con Grip (w ten sposób 
uzyskuje się pełnowymiarowego pada) 

NINTENDO SWITCH

W KONSOLI SWITCH DRZEMIE 
SPORY POTENCJAŁ, KTÓRY MO- 
ŻE PRZYSPORZYĆ NINTENDO 
OGROMNE ZYSKI.
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Zaawansowany silnik haptyczny oraz kamera na 
podczerwień są istotnymi elementami nowych 
kontrolerów Joy-Con.

lub wykorzystywane oddzielnie w cha-
rakterze kompaktowych kontrolerów, 
służących do lokalnej rozgrywki wielo-
osobowej. Ciekawie wypada kwestia 
konstrukcji Joy Conów – poza przyciska-
mi kontrolnymi, zostały one wyposażo-
ne również w akcelerometr, żyroskop, 
czujnik podczerwieni oraz wsparcie dla 
technologii haptycznej, dzięki czemu 
z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane do gier wymagających od użyt-
kownika wykonywania ściśle określo-
nych ruchów. Przykładem takiej pro- 
dukcji może być chociażby gra 1-2-Swi-
tch, która trafiła do sprzedaży w tym 
samym dniu, co sama konsola.

Czym możemy „nakarmić” Switcha? 
Na wstępie wypada napisać, że Nintendo 
już przed premierą zapowiedziało cał-
kiem sporo interesujących gier, spośród 
których godne uwagi z pewnością są: The 
Legend Of Zelda: Breath Of The Wild,  
Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Fire 
Emblem Warriors, Skyrim, Super Mario 
Odyssey, 1-2-Switch, Arms oraz Mario 
Kart 8 Deluxe. 

Głównym tytułem startowym na 
Switcha jest The Legend Of Zelda: 
Breath Of The Wild, która już w kilka 

dni po swej premierze raz po raz biła 
rekordy w liczbie maksymalnych ocen 
przyznawanych jej przez redakcje 
mediów gamingowych. Nie ma więc 
złudzeń, że to właśnie nowa Zelda wraz 
z mającą ukazać się w kwietniu dopa-
kowaną wersją wyścigów Mario Kart 
8, tworzy duet produkcji mających na-
kręcić początkową sprzedaż nowej 
konsoli Nintendo.

Oprócz tych dwóch tytułów warto 
czekać także na Super Mario Odyssey 
– trójwymiarową grę z otwartym świa-
tem, którego eksploracja przypadnie 
znanemu i lubianemu wąsatemu hydrau-
likowi w ogrodniczkach. Premiera SMO 
została wyznaczona na 2017 rok, ale 
wśród wielu dotyczących jej spekulacji 
pojawiają się informacje, że gra pojawi się 
w sklepach dopiero w czasie tegorocznej 
gwiazdki. Fani RPG z pewnością zainte-
resują się Xenoblade Chronicles 2 oraz 
kolejnymi częściami sagi Dragon Quest, 
zaś miłośnikom strategii turowych 
kilkaset godzin z życiorysu wyrwie 
Disgaea 5 Complete, będąca wyposażo-
nym w kompletny zestaw DLC portem 
gry wydanej dwa lata temu na PlaySta-
tion 4. Oprócz tego na Switcha pojawi się 

także sporo produkcji indie (m.in. Shovel 
Knight czy genialna Stardew Valley) oraz 
niektóre tytuły obecne już na konsolach 
innych marek (m.in. Rayman Legends, 
Minecraft itd.). 

Na kompleksową ocenę Switcha 
przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz 
widać, że ma on naprawdę duże szanse 
przyciągnięcia do siebie znacznie więk-
szej liczby konsumentów niż Wii U. 
Nintendo nie tyle wynalazło nowe 
podejście do tematu gamingu, ale po-
stanowiło dostosować swój nowy 
sprzęt tak, aby był on łakomym ką-
skiem zarówno dla kanapowych, jak 
i mobilnych graczy. W konsoli Switch 
drzemie spory potencjał, który przy 
odpowiedniej polityce dotyczącej kwe-
stii wydawania gier, może przysporzyć 
Nintendo ogromne zyski.

Czy dla genialnej Zeldy i garstki in-
nych gier, warto kupić Switcha w chwilę 
po jego premierze? Odpowiedź na to 
pytanie zostawiamy samym graczom, ale 
trzeba tutaj mieć na uwadze to, że tak 
innowacyjnej konsoli nie było na rynku 
od naprawdę wielu lat i choćby sam ten 
fakt dla niektórych może być wystarcza-
jącym argumentem za jej nabyciem.



Jeśli wahasz się, czy teraz lub 
kiedykolwiek w przyszłości, 
nabyć konsolę Nintendo 
Switch, to podczas swych 

zakupowych rozważań, w żadnym 
wypadku nie wolno ci zapomnieć o ist-
nieniu tej gry. The Legend Of Zelda: 
Breath Of The Wild to najważniejszy 
z tytułów startowych i zarazem jedna 
z najwyżej ocenianych produkcji w całej 
historii branży gier wideo. Nowa Zelda 
jest jednym z niewielu tytułów, z jakim 
powinien zapoznać się w swym życiu 
każdy gracz i w stwierdzeniu tym nie 
ma ani krzty przesady. W odróżnieniu 
od 99 procent współczesnych gier, nie 
prowadzi ona gracza za rączkę i nie czy-
ni z niego nieporadnego dziecka, które-
mu co rusz trzeba podsuwać wskazówki 
odnośnie dalszych poczynań. Zosta-
wienie wolnego pola osobie trzymającej 
kontrolery i pozwolenie jej na działanie 
według własnych zasad, jest czymś, co 

ciężko znaleźć we współczesnych grach. The Breath of The 
Wild zachęca do kreatywności w interakcji z ogromnym 
wirtualnym światem i próbowania rozmaitych metod 
rozwiązywania wielu stawianych przed graczem proble-
mów i zagadek logicznych.

O fabule nie będziemy się tu rozpisywać – jest naprawdę 
niezła, a odkrywanie jej meandrów sprawia tyle samo 
frajdy, co eksploracja obecnych w grze terenów. Te ostatnie 
mają otwartą strukturę, zaś ich przemierzanie może odby-
wać się nie tylko na piechotę czy wpław, gdyż do dyspozy-
cji otrzymujemy tu również konia czy np. lotnię, umożli-
wiającą szybkie pokonywanie odległych dystansów. 
Olbrzymią zaletą tej gry jest oferowana graczowi swoboda. 
Jeśli ma on na to ochotę, może bez przeszkód zwiedzać 
świat i spędzać czas na wykonywaniu różnych aktywności 
pobocznych. Może również bardzo szybko spróbować sił 
z najpotężniejszymi przeciwnikami w grze – oczywiście 
jeśli wcześniej znajdzie do nich drogę i będzie na tyle obcy-
kany z systemem walki, by nie polec już w pierwszych 
sekundach jednego z takich starć. Dodajmy jeszcze do tego 
przepiękną oprawę audiowizualną, a otrzymamy produk-
cję, obok której żaden gracz (a już w szczególności posia-
dacz Switcha) nie może przejść obojętnie.

THE LEGEND OF ZELDA: 
BREATH OF THE WILD

NINTENDO SWITCH
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THE BREATH OF THE 
WILD W NIEBYWALE 
ATRAKCYJNY SPO-
SÓB ZACHĘCA DO 
KREATYWNOŚCI 
W INTERAKCJI ZE 
ŚWIATEM GRY.
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NINTENDO SWITCH

Poza nielicznymi wyjątkami, 
prawie wszystkie wydane 
przez firmę Nintendo konsole 
umożliwiały zabawę w którąś 

z odsłon serii Mario Kart. Tradycja ta 
została zachowana również w przypadku 
Switcha, nawet jeśli na sprzęt ten trafi 
„tylko” kompletna edycja gry z Wii U wraz 
ze wszystkimi wydanymi do niej dodat-
kami DLC. Jakby tego było mało, w wersji 
Deluxe pojawi się również kilka nowych 
postaci (m.in. King Boo, Dry Bones 
i Inklingi ze Splatoona) oraz wisienka na 
torcie, czyli kompletnie przeprojektowany 
tryb Battle Mode. Ten ostatni będzie ofero-
wał szereg nowych aren oraz umożliwi 
zabawę w klasycznym wariancie roz-
grywki o nazwie Balloon Battles. 

Mario Kart 8 pozwoli na ściganie się 
maksymalnie ośmiu graczom jednocze-
śnie (lokalnie lub po sieci) – już teraz 
można więc zacząć skrzykiwać ekipę 
znajomych, bo premiera gry została 
ustalona na końcówkę kwietnia.

Sequel najlepszej wieloosobo-
wej strzelanki, jaka ukazała się 
na konsolę Wii U. Podstawowa 
idea rozgrywki nie uległa 

zmianie w stosunku do pierwszej części, 
ale deweloperzy z Nintendo nie byliby 
sobą, gdyby nie postanowili urozmaicić 
jej o sporą liczbę nowych pomysłów, 
dzięki którym drużynowe potyczki 
z wykorzystaniem broni strzelającej 
farbą, nabiorą dodatkowych rumieńców. 
Autorzy gry wprowadzili do niej sporo 
nowych rodzajów uzbrojenia i przedmio-
tów urozmaicających rozgrywkę oraz 
przygotowali zestaw świeżutkich, aż pro-
szących o zabryzganie kleksami farby 
map. Dokładna data premiery Splatoon 2 
nie została jeszcze określona – pewnym 
jest tylko to, że tytuł ten pojawi się 
w sklepach latem tego roku.

MARIO KART  
8 DELUXE

SPLATOON 2
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Stare wygi wiedzą, że gry z serii 
Bomberman królowały niegdyś 
na posiadówkach przy konsoli 
lub komputerze, a podczas 

owych zmagań emocje stawały się tak 
gorące, że do drzwi wielu domostw nie-
rzadko dobijały się służby porządkowe 
wzywane przez sąsiadów, zaniepokojo-
nych okrzykami dobiegającymi zza ściany. 
Wraz z premierą najnowszej części tego 
kultowego cyklu, opisywane sytuacje 
mogą mieć miejsce ponownie, wszak wie-
loosobowa zadyma polegająca na wysadza-
niu w powietrze ludków sterowanych 
przez siedzących obok kumpli, potrafi wy-
zwolić imprezową bestię w nawet najbar-
dziej sceptycznie podchodzącej do tematu 
gamingu osobie. Super Bomberman R 
pozwala na starcia w aż 8-osobowym gro-
nie, ale jeśli twoi znajomi nie będą mieli 
czasu na wizytę, to zawsze możesz urucho-
mić równie ekscytujący tryb Story Mode.

Crash i Spyro w jednej grze? 
I to jeszcze dostępnej na sprzę-
cie marki Nintendo? Takie 
rzeczy tylko w Skylanders 

Imaginators – produkcji kochanej przez 
dzieci i znienawidzonej przez dorosłych, 
którzy chcąc odblokować swym pocie-
chom dodatkową zawartość w grze, są 
zmuszeni do kupowania specjalnych 
figurek. Pomijając ten ostatni fakt, trzeba 
stanowczo podkreślić, że obok nowej 
produkcji z Mario w roli głównej, to 
właśnie Skylanders jest tytułem, który 
każdy szanujący się fan trójwymiaro-
wych platformówek powinien posiadać 
w swojej kolekcji. Ogromna liczba rzeczy 
do zdobycia/odkrycia, świetnie zapro-
jektowane poziomy oraz rozbudowany 
kreator postaci to ledwie trzy spośród 
wielu zalet nowych „Skylandersów”.

SKYLANDERS IMAGINATORS

SUPER BOMBERMAN R

 K WIECIEŃ  2017 T3 89



9 0  T3 K WIECIEŃ  2017

OK, Skyrima zna każdy gracz, 
ale trzeba uczciwie przyznać, 
że możliwość gry w jednego 
z najlepszych RPG-ów w hi-

storii gier na urządzeniu przenośnym jest 
cholernie kusząca. Skyrim w wersji na 
Switcha ma ukazać się jesienią i z pew-
nością znajdzie się na liście życzeń wielu 
posiadaczy nowej konsoli Nintendo. Oso- 
bom nie mającym wcześniej do czynienia 
z tą produkcją, wypada napisać tyle, że 
popełnią ogromny błąd, jeśli nie dadzą jej 
szansy i nie zanurzą się w fantastycznym 
świecie prowincji Skyrim. Kilkaset go-
dzin świetnej zabawy gwarantowane!

THE ELDER SCROLLS 5: SKYRIM

Kolejny po nowej Zeldzie tytuł 
startowy, będący składanką 
mini gier nastawionych na 
rozgrywkę w trybie wielooso-

bowym z innymi siedzącymi przed 
telewizorem graczami. Charakterystycz-
ną cechą każdej z obecnych w tym zesta-
wie gierek jest wykorzystywanie tech-
nologicznych możliwości kontrolerów 
Joy-Con. 1-2 Switch najprościej przy-
równać do innej niezwykle popularnej 
gry: Wii Sports. Różnica polega na tym, 
że spora część konkurencji nie ma zbyt 
wiele wspólnego ze sportem, tylko opiera 
się na różnego rodzaju zabawach rucho-
wych. Przykładami może być tutaj 
symulacja pojedynku rewolwerowców, 
czy gra, której uczestnicy starają się jak 
najwierniej odwzorowywać ruchy 
pozostałych graczy.

1-2-SWITCH

NINTENDO SWITCH
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SUPER MARIO ODYSSEY

Maskotka Nintendo w osobie 
pulchnego, wąsatego i odzia-
nego w niebieskie ogrodnicz-
ki sympatycznego hydrauli-

ka, nie mogła nie pojawić się na naj- 
nowszej konsoli japońskiej marki. Tym 
razem Mario będzie przemierzał bar-
dziej realistyczne lokacje (np. tętniące 
życiem miasta), które z racji nieco sand-
boksowego charakteru rozgrywki, będą 
oferowały graczom pokaźną liczbę atrakcji.

Pod względem ogólnych założeń 
rozgrywki, SMO najbliższe jest pro-
dukcjom pokroju Super Mario 
Sunshine. Mamy tu więc sporą liczbę 
zróżnicowanych światów, których 
eksploracja wymaga od gracza nie tylko 

zręczności, ale również spostrzegaw-
czości i kreatywnego podejścia do 
kwestii efektywnego wykorzystywania 
elementów otoczenia. Nie należy 
wątpić, że Nintendo zrobi wszystko, 
aby gra ta wyglądała i brzmiała tak 
dobrze, jak to tylko możliwe. Raz, że 
gry Mario od lat przyciągają do konsol 
tej marki ogromne rzesze graczy, 
a dwa, że z racji premiery planowanej 
na koniec roku, tytuł ten będzie miał  
za zadanie podkręcenie sprzedaży 
Switcha w okresie przedświątecznym. 
Jeśli którakolwiek z gier na nową 
konsolę Nintendo ma zawieść oczeki-
wania graczy, to na pewno nie jest nią 
Super Mario Odyssey.

NINTENDO ZROBI 
WSZYSTKO, ABY  
GRA TA WYGLĄDA- 
ŁA I BRZMIAŁA TAK 
DOBRZE, JAK TO 
TYLKO MOŻLIWE.
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Jeśli są na sali osoby wspomi-
nające dobrze boks ze skła-
danki Wii Sports, to mamy 
dla nich dobrą wiadomość. 

Na Switcha ukaże się nowa bijatyka, 
która podchodzi do tematu tej dyscy-
pliny w iście szalony sposób. Gracze 
wcielają się tutaj w postacie pokroju 
Człowieka Sprężyny czy Dziewczyny 
Wstążki – ich nazwy nie są dziełem 
przypadku i odnoszą się do specyficz-
nego kształtu rąk, umożliwiającego 
zadawanie bardzo niekonwencjonal-
nych ciosów.

Poza samymi zawodnikami, istotną 
rolę w zabawie odgrywają też areny zma-
gań, wypełnione rozmaitymi obiektami 
odpowiedzialnymi za urozmaicanie cha-
rakteru toczonych pojedynków.

ARMS

Niech pierwszy rzuci ka-
mieniem ten, kto widząc 
automat z grą taneczną,  
nie pomyślał choćby przez 

chwilę o wskoczeniu na cyfrową matę 
i wywijaniu wygibasów godnych 
uwiecznienia w sequelu „Gorączki 
sobotniej nocy”. 

Niespełnione marzenia o karierze 
tancerza można realizować również 
w domu bez udziału osób postron-
nych, w czym od wielu lat pomocą 
służą gry Ubisoftu z serii Just Dance. 
Najnowsza edycja jest jednym z tytu-
łów startowych na Switcha i znając 
życie znajdzie się w koszyku każdego 
gracza, który pragnie przekonać do 
konsoli swoją lepszą połówkę. Robiąca 
wrażenie lista utworów to jedno – 
w przypadku edycji na konsolę Nin-
tendo ważny jest również udoskonalo-
ny algorytm rozpoznawania ruchu, 
dzięki któremu wywijane w salonie 
hołupce monitorowane są z wyjąt- 
kową dokładnością.

JUST DANCE 2017

NINTENDO SWITCH
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Gospodarz

Może być nim 
każdy – jedy-
ne warunki to 
przywiązanie do 
elektronicznych 
gadżetów oraz bycie 
duszą towarzystwa.

Sprzęt
 

  Klarstein Stal Beer  
Tap Dispenser  
740 PLN,  
www.klarstein.co.uk

  SodaStream Fizzi  
330 PLN,  
www.sodastream.co.uk

  Easy Karaoke  
CD/CDG Pro System   
1 150 PLN,  
www.astounded.com

  PlayStation VR  
1 800 PLN,  
www.playstation.com

  Bluesound      
Od 1 500 PLN,  
www.tophifi.pl

  Phil ips Bloom/Go     
290 PLN, www.philips.pl

  HTC U Ultra     
3 500 PLN,  
www.htc.com/pl

Misja

Organizacja niezapo-
mnianej domówki, na 
której poza dobrą muzą 
i solidną wyżerką, nie 
zabraknie również 
kilku technologicz-
nych akcentów.



!CZAS NA!PARTY!
PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO, CZYLI…

PO CIĘŻKIM TYGODNIU PRACY, KAŻDY ZASŁUGUJE NA CHWILĘ ODDECHU I RELAKS W GRONIE 

ZNAJOMYCH. A JEŚLI SĄ ONI RÓWNIEŻ FANAMI NOWOCZESNYCH GADŻETÓW, TO W MIG STAJE 

SIĘ JASNE, ŻE POCZĄTEK WEEKENDU STOI POD ZNAKIEM DZIKIEJ ZABAWY!
JOBY SESSIONS

ZDJĘCIA
MACIEJ ADAMCZYK

TEKST
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Dla naszych rodziców i dziadków 
dobra domowa impreza kojarzy ła 
się z suto zastawionym sto łem 
oraz muzyką przygrywającą z wi-
nylowej p łyty, uruchomionej na 
stojącym w rogu salonu gramo-
fonie. W dzisiejszych czasach 
sprawy mają się zupe łnie ina-
czej, za co w dużej mierze odpo-
wiada postęp technologiczny, 
który w mniej lub bardziej zna-
czący sposób determinuje spo-
sób spędzania wolnego czasu. 
Czy obecnie wyobrażacie sobie 
udaną imprezę bez konsoli, 
karaoke, nowoczesnego sprzętu 
nag łaśniającego i innych urzą-
dzeń zdolnych rozbujać znajdu-
jące się w domu towarzystwo? 
No w łaśnie.

ZACZYNAMY ZABAWĘ
Nie ma co zaklinać rzeczywistości, twier-
dząc, że dobrej imprezie zaszkodzić może 
obecność dobrego piwa. Obecnie w ofercie 
wielu sklepów znajduje się mnóstwo regio-
nalnych specjałów, które zaspokoją podnie-
bienie nawet najbardziej wybrednych 
smakoszy. Podawanie gościom butelek 
może być męczące, zwłaszcza w później-
szym etapie zabawy, wobec czego dobrze 
jest zrzucić ten obowiązek na jakieś urzą-
dzenie. Przykładem takiego gadżetu jest 
Klarstein Stal Beer Tap Dispenser – eleganc-

ki dozownik piwa wyprodukowany ze 
stali nierdzewnej. W jego obudowie znajduje 
się mechanizm odpowiedzialny za schładza-
nie złocistego trunku, który może być 
dostarczany z kega o maksymalnie 5-litro-
wej pojemności.

W przypadku gdyby w gronie imprezowi-
czów pojawiły się jednak osoby stroniące od 
alkoholu, to warto mieć pod ręką jakąś alter-
natywę, np. w postaci kompaktowego satu-
ratora. W tym momencie niektórzy mogą 
sobie pomyśleć, że popijanie wody sodowej 
było modne w latach 70. ubiegłego wieku – 
po części mają oczywiście rację, ale z drugiej 
strony od pewnego czasu do łask wraca 
klimat retro i choćby dlatego nie zaszkodzi 
wstawić do kuchni SodaStream Fizzi. Sprzęt 
ten posiada atrakcyjny wygląd, nie kosztuje 
fortuny i jest w stanie zaspokoić pragnienie 
każdego, kto ma ochotę na szklanecz-
kę wody z bąbelkami. Nic nie stoi też 
na przeszkodzie, by dodać do niej jakiegoś 
owocowego soku w celu przyrządzenia 
aromatycznego i niezwykle orzeźwiającego 
bezalkoholowego koktajlu. 

Wśród gości mogą też znaleźć się 
miłośnicy wina, a ci jak wiadomo bardzo 
często lubią delektować się swoim ulubionym 
napojem, zamieniając tę czynność w prawdzi-
wą ceremonię. Z myślą o takich osobach 
można położyć na stole Coravin Model One 
System – poręczne urządzenie z pomysłowo 
zaprojektowanym mechanizmem spustowym. 
Po jego uruchomieniu korek przebijany jest 

igłą, przez którą do kieliszków trafia strumień 
winogronowego trunku.

CO DALEJ?
Każda dobra imprezka zaczyna się rozkrę-
cać średnio po upływie pierwszej godziny, 
kiedy to obecni w domu goście wrzucili już 
co nieco na ruszt i ożywili się po kilku łykach 
odpowiednich napojów. W tym momencie 
do akcji powinien wkroczyć gospodarz, 
którego rolą jest organizacja dalszej części 
wieczornej zabawy. Jedną z najfajniejszych, 
a już z pewnością najbardziej integrujących 
towarzystwo imprezowych aktywności, jest 
sesja karaoke. Dlaczego? To bardzo proste 
– prawie każdy człowiek lubi muzykę, 
a znane ze starożytności hasło „wino, 
kobiety i śpiew” absolutnie nie jest dziełem 
przypadku. Do rozpoczęcia konkursu 
popisów wokalnych wystarczy Easy Karaoke 
CD/CDG Pro System, będące jedną z tań-
szych, ale zarazem całkiem zaawansowa-
nych technologicznie maszyn przeznaczo-
nych do zabawy w śpiewanie. Teksty 
piosenek wyświetlane są tutaj na 7-calowym 
kolorowym wyświetlaczu TFT, zaś dzięki 
parze mikrofonów odtwarzane piosenki 
mogą być śpiewane w duecie.

OBRAZ I DŹWIĘK
Jako że nasza impreza ma stać pod znakiem 
kontaktu z różnego rodzaju technologiczny-
mi gadżetami, to nie może na niej zabraknąć 
konsoli do gier. Oczywiście nie ma mowy, 

ZACZYNAMY IMPREZĘ
Z tym sprzętem bez trudu rozkręcisz każde towarzystwo!

W ł óż  d o n i e g o  
p ięc i o l i t r o w y k e g  
z  p i w k i e m , u s t a w 
t e m p e r a t u rę  c h ł o -
d z e n i a (m oże s z 
z j e c h ać  n a w e t d o 
2  s t o p n i  C e l s j u s z a) 
i  s z y b k i m r u c h e m 
d ł o n i  n a l e j  s o b i e 
d o w o l ną  p o r c ję  g o -
r y c z k o w e g o t r u n k u . 
P r o s t e ,  a  z a r a z e m 
b a r d z o p r a k t y c z n e 
r o z w ią z a n i e . 
740 PLN,  
www.klarstein.co.uk

 KL ARSTEIN BEER   
 DISPENSER 

N a j n o w s z e u r ząd z e -
n i e m a r k i  S o d a S t r e -
a m w c iąg u k i l k u 
s e k u n d p r z y r ząd z i 
o r z eźw i a jącą  p o r c ję 
w o d y s o d o w e j . 
J eś l i  m a s z o c h o tę , 
m oże s z d o d ać  d o 
n i e j  r óżn e s k ł a d n i k i 
w c e l u u z y s k a n i a 
a r o m a t y c z n y c h bą-
b e l k o w y c h n a p o j ó w 
z  z e r o w y m „ w o l t a -
że m ”.  
330 PLN,  
www.sodastream.co.uk

 SODASTREAM 
 FIZZI 

C h c e s z s ię  p r z e k o -
n ać ,  c z y  w k t ó r y mś 
z  u c z e s t n i k ó w 
t w o j e j  d o m ó w k i 
d r z e m i e g ł ęb o -
k o u k r y t y  t a l e n t 
w o k a l n y ? U r u c h o m 
w ięc w i d o c z ną 
p o w y że j  m a s z y nę 
d o k a r a o k e ,  w ł óż  d o 
n i e j  p ł y tę  i  w y b i e r z 
u t w ó r,  k t ó r y  d o b r z e 
p r z ećw i c z y s t r u n y 
g ł o s o w e g ośc i . 
1 150 PLN,  
www.astounded.com

 EASY K ARAOKE 
 PRO SYSTEM 

J eś l i  m a s z j u ż  P l a y -
S t a t i o n 4 ,  a l e  t w o i 
g ośc i e n i e  n a l eżą  d o 
e n t u z j a s t ó w z a b a w y 
k o n s o lą ,  t o  w ł óż  i m 
n a g ł o wę  f i r m o w y h e -
a d s e t  S o n y.  G d y będą 
s ię  śc i g ać  s a m o -
c h o d a m i  l u b s t a w ią 
c z o ł a a t a k u jąc y m i c h 
h o r d o m w i r t u a l n y c h 
z o m b i e ,  t o  s z y b k o 
z m i e n ią  s w o j e z d a n i e . 
1 800 PLN, (konsola PS4 
sprzedawana osobno), 
www.playstation.com

 PL AYSTATION  
 VR 

N a j n o w s z y s m a r t f o n 
H T C j e s t  s p r zę t e m 
w p r o s t  s t w o r z o n y m 
d o w y k o n y w a n i a 
i m p r e z o w y c h s e l f i e . 
P r z e d n i  a p a r a t  p o -
s i a d a s e n s o r  1 6 M p i x 
i  z n a k o m i c i e  r a d z i 
s o b i e z  p s t r y k a n i e m 
f o t e k p r z y  s ł a b y m 
św i e t l e .  E f e k t y  j e g o 
p r a c y o b e j r z y s z n a 
5 ,7- c a l o w y m w yśw i e -
t l a c z u Q H D . 
3 500 PLN,  
www.htc.com/pl

 HTC  
 U ULTRA 

P r o d u k t y m a r k i  
B l u e s o u n d p o z w o -
lą  c i  n a d z i e c i n n i e 
p r o s tą  a r a n ża c ję 
p rężn i e d z i a ł a jąc e -
g o s y s t e m u m u l t i r o o m , 
k t ó r y  będ z i e s z 
m ó g ł  k o n t r o l o w ać 
z a  p o m o cą  m o b i l-
n e j  a p l i k a c j i .  J e g o 
n i e k w e s t i o n o w a n y m 
a t u t e m j e s t  o b s ł u g a 
d źw ięk u w j a k ośc i 
H i - r e s . 
Od 1 500 PLN,  
www.tophifi.pl

 BLUESOUND  
 MUSIC SYSTEM 

1 2 3 4 5 6
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Podczas imprezy nie 
może zabraknąć sesji 
zdjęciowej.

Jedną z najfajniej-
szych, a już z pew-
nością najbardziej 
integrujących impre-
zowych aktywności, 
jest zabawa z ma-
szyną do karaoke. O nag łośnienie zadbają g łośniki Bluesound dzia łające w systemie multiroom.
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Z tą maszyną przekonasz się, 
czy masz szansę na w ygranie 
kolejnego X-Factora.

Woda sodowa z dodatkiem soków owocow ych 
może zastąpić procentowe trunki.

Urządzenia z l inii Phil ips Hue pomogą w odpo-
wiednim oświetleniu ca łego domu.

Coravin Model One System, czyli jak polać 
gościom wino w iście high-endow ym stylu.
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Gry VR są świetną wizytówką 
tej technologii – zw łaszcza dla 
osób nie posiadających żadnej 
konsoli.

imprezki centrum zarządzania muzyką pełnił 
Bluesound Vault 2 – sieciowy odtwarzacz 
muzyczny wyposażony w dysk o pojemności 
2 TB, czytnik płyt kompaktowych (umożliwia 
zgrywanie ich zawartości do postaci plików) 
oraz moduł łączności Bluetooth, obsługujący 
transmisję dźwięku z wykorzystaniem kodeka 
aptX. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest 
możliwość utworzenia nawet 34 niezależnych 
od siebie stref dźwięku, w których mogą być 
puszczane zupełnie inne piosenki. Podobnie 
jak inne tego typu rozwiązania, Bluesound 
pozwala na odtwarzanie muzyki dystrybu-
owanej przez popularne serwisy streamingo-
we (np. Spotify, Tidal czy Deezer).

Jeśli gościom zachciałoby się jednak ruszyć 
w tany, to dobrze by było, gdyby wywijali 
hołupce w dobrze oświetlonym pomieszcze-
niu. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść 
produkty Philips z linii Hue, do której należą 
kontrolowane za pomocą smartfona żarówki 
oraz inteligentne lampki. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza te ostatnie (m.in. modele o na-
zwach Bloom oraz Go), gdyż dzięki nim można 
bardzo łatwo zaaranżować oświetlenie wnę-
trza i w razie potrzeby zmodyfikować je tak, 
aby oferowało ono jak największy poziom 
komfortu obecnym w pomieszczeniu osobom.

Goście świetnie się bawią i dopisują im 
szampańskie humory? Oto najlepszy 
moment na to, by wykonać parę fotek, które 
nie pozwolą zapomnieć o całej imprezie. 
Większość takich zdjęć stanowić będą selfie, 
dlatego też warto byłoby mieć w zanadrzu 
sprzęt, dzięki któremu ich jakość zadowoli 
każdego uwiecznionego na nich imprezowi-
cza. W takim ujęciu nie sposób nie polecić 
nowego smartfona HTC U Ultra, wyposażo-
nego w przedni aparat z sensorem o roz-
dzielczości aż 16 Mpix. Jego istotną cechą 
jest kompatybilność z technologią Ultrapik-
seli, pozwalającą na wykonywanie wypełnio-
nych detalami zdjęć przy kiepskich warun-
kach oświetleniowych. Nie trzeba więc chyba 
dodawać, że w kontekście fotograficznej sesji 
robionej w salonie, właściwość ta okazuje się 
być niesłychanie przydatna. 

Następnego ranka, gdy szczęśliwy organi-
zator zakończy już epicką (lub nie) walkę 
z syndromem dnia wczorajszego, pora wziąć 
się za porządki. W sytuacji zmęczenia inten-
sywną zabawę, lepiej zrzucić je np. na auto-
matyczny odkurzacz lub robota mopującego, 
ale temat inteligentnych urządzeń sprzątają-
cych pozwolimy zachować sobie już na inną 
okazję… 

aby podczas domówki odpalona była FIFA, 
Battlefield czy inne Call of Duty – tu trzeba 
wykazać się pomysłowością i wybrać takie 
gry, które nie tylko dadzą gościom masę 
frajdy, ale także zrobią wrażenie na osobach 
nie mających na co dzień do czynienia z tego 
typu formą spędzania wolnego czasu. W ta-
kim ujęciu ciężko znaleźć lepszy imprezowo-
-gamingowy sprzęt niż headset PlayStation 
VR podłączony do konsoli PlayStation 4.
Wirtualna rzeczywistość oraz gry stworzone 
z myślą o niej, są znakomitą wizytówką tej 
technologii, zwłaszcza jeśli odpalimy go-
ściom produkcję, która obok zmysłu wzroku 
odpowiednio intensywnie zaangażuje rów-
nież słuch i zachęci ich do ruchu.

Żadna, ale to żadna impreza nie uda się, 
jeśli podczas jej trwania zabraknie muzyki. 
Naturalnie nie trzeba w tym celu przekształ-
cać domu w dyskotekę, choć od czasu do 
czasu przy w miarę bezkonfliktowych/
wścibskich sąsiadach, można pozwolić sobie 
na nieco szaleństwa. W przypadku domów 
oraz wielkopowierzchniowych mieszkań, 
imprezy nie toczą się z reguły w jednym 
ściśle określonym pomieszczeniu, dlatego też 
dobrze jest wyposażyć się w sprzęt zdolny do 
nagłośnienia każdego z pokojów. W sprzeda-
ży dostępna jest już całkiem spora liczba 
rozmaitych produktów audio potrafiących 
działać w systemie multiroom, ale tylko część 
z nich obsługuje dźwięk w jakości Hi-res. 
Funkcją tą może pochwalić się np. system 
Bluesound, obejmujący obecnie ok. dziesię-
ciu różnego typu urządzeń nagłaśniających, 
które odtwarzają dźwięk za pośrednictwem 
łączności bezprzewodowej. Podczas naszej 
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W PRENUMERACIE:
PRENUMERATA ROCZNA

35% zniżki
56,10 zł

Powiadom nas (mail – prenumerata@avt.pl,  
tel. – 22 257 84 22), który krążek wybierasz:
1. Everything Everything „Get to heaven”

2. Bruno Mars „Unorthodox jukebox”

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

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

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

e-prenumerata roczna 

15% zniżki
46,70 zł

Prenumeratorzy zyskują 

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

zamówienia podaj numer swojej prenumeraty)

prenumerata łączona: prenumerata wydań 
drukowanych + równoległa e-prenumerata 

tańsza o 80%
67,30 zł

CAŁA PRAWDA O TECHNOLOGII W TWOJEJ SKRZYNCE POCZTOWEJ

Prezent za zaprenumerowanie T3

Kody na darmowe e-wydania

Prenumeratę zamówisz:

1 2

Jeśli jesteś nowym Prenumeratorem Jeśli przedłużasz prenumeratę

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

Krok 2 Utworzymy Twoje konto Prenumeratora Przedłuż swoją prenumeratę

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

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

Z każdej kategorii produktów wy- 
selekcjonowaliśmy po sześć de- 

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

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

Spis treści

PROWADZĄCY
MICHAŁ LIS

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

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

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

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH, CZYLI JAK 
NAJROZSĄDNIEJ WYDAĆ SWOJE PIENIĄDZE

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

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

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

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

SM A RT FON Y

D OMOW E AU DIO S ŁUC H AW K I

B ą d ź  n a  b i e ż ą c o  z  i n f o r m a c j a m i  o  n a j n o w s z y c h  g a d ż e t a c h .  O d w i e d ź  s t r o n ę  w w w . m a g a z y n t 3 . p l
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 02  04

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

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

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

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

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

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

 01

J

TA B L E T Y

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

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

02

01
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L A P TOPYB LU-R AY A PA R AT Y

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

B ą d ź  n a  b i e ż ą c o  z  i n f o r m a c j a m i  o  n a j n o w s z y c h  g a d ż e t a c h .  O d w i e d ź  s t r o n ę  w w w . m a g a z y n t 3 . p l
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APPLE WATCH S2
www.alstor.pl  
CENA OD 1 850 PLN

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

APPLE MACBOOK 
12 CALI
www.apple.com/pl 

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

NETATMO PRESENCE
www.horn.pl 
CENA 1 400 PLN 

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

SAMSUNG 
BD-J5900
www.samsung.pl 

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

FITBIT ALTA
www.alstor.pl 
CENA 600 PLN 

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

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

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

AUDI A7 
SPORTBACK 
www.audi.pl 

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

 05 SAMSUNG KS9000 
www.samsung.pl 
CENA 12 000 PLN

Spektakularna jakość obrazu 4K, obsługa 
technologii HDR czy znakomity system 
nagłośnienia z wbudowanym subwooferem 
to tylko kilka zalet tego cuda.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy telewizor, jaki 
możesz wstawić do swojego salonu.
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PRZEGLĄDAMY...
CIEKAWOSTKI 
Z TARGÓW MWC
NAJBARDZIEJ INTERESU-
JĄCE URZĄDZENIA, JAKIE 
ZOSTAŁY ZAPREZENTOWA-
NE W BARCELONIE.

Elita
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Smartfony Tablety
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

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

APPLE iPAD AIR 2
www.apple.com/pl 
CENA OD 2 000 PLN 
Air 2 ma kilka wad, ale i tak stanowi dla nas 
najlepszy i najbardziej funkcjonalny w co- 
dziennym użytkowaniu tablet, jaki można 
obecnie kupić w sklepach.
ZDANIEM T3 Kto choć raz widział go w akcji, 
ten wie, jaki potencjał w nim drzemie.

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

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

GOOGLE NEXUS 9
www.google.com/nexus/9 
CENA 1 750 PLN 
Porządna specyfikacja sprzętowa, rze- 
mieślnicza jakość wykonania i niezłe 
głośniki to nie jedyne argumenty prze- 
mawiające za nabyciem Nexusa 9.
ZDANIEM T3 Dopracowany model oferujący 
atrakcyjny stosunek ceny do możliwości.

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

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

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

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

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

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

LG G5
www.lg.com/pl  
CENA OD 2 200 PLN
Duża moc obliczeniowa, rewelacyjny apa- 
rat fotograficzny oraz konstrukcja pozwa- 
lająca na montaż dodatkowych modułów.
ZDANIEM T3 Najbardziej innowacyjny 
smartfon, jaki ukazał się na rynku w bie- 
żącym roku.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

SMARTFONY / TABLETY

Alcatel A5
 Alcatel nie jest firmą, której 

smartfony są obiektem pożądania 
i nie ma tu co zaklinać rzeczywisto-
ści. Model A5 wyposażony w obudo-
wę mieniącą się światłem 36 diod LED 
nie ma raczej szans na zmianę tego 
stanu rzeczy, ale w kategorii cieka-
wostki i tak wypada intrygująco. 

Nokia 3310
 Legendarny model telefonu 

marki Nokia powrócił! 2,4-calowy 
wyświetlacz nie wywoła dziś u ni-
kogo zdumienia, czego nie można 
już powiedzieć o oszałamiająco 
wydajnej baterii, zdolnej zapewnić 
temu modelowi nawet miesiąc 
działania w trybie czuwania.

Aparat Oppo
 Firma Oppo zaprezentowała na 

barcelońskich targach mobilny 
aparat, który wprawił w osłupienie 
wszystkich uczestników tej impre-
zy. Co ciekawe, sztuki tej dokonał 
on nie za sprawą rozdzielczości 
sensora, tylko dzięki funkcji aż 
5-krotnego zoomu.
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TELEWIZORY / BLU-RAY/STREAMERY

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

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

SONY BDP-S6200
www.sony.pl 
CENA 450 PLN
Odtwarzacz Blu-Ray 3D z wbudowanym 
modułem Wi-Fi i funkcją skalowania do 
rozdzielczości 4K za 600 PLN? Jesteśmy 
za! Gdzie jest kolejka do kasy?!
ZDANIEM T3 Niedrogi sprzęt pozwalający 
nacieszyć się obrazem w rozdzielczości 4K.

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

PANASONIC DMP-BDT330
www.panasonic.com/pl 
CENA 600 PLN 
Uczciwie wyceniony model wyposażony  
w niezwykle bogatą liczbę dostępnych złącz 
oraz bardzo efektywną funkcję skalowania 
do rozdzielczości 4K.
ZDANIEM T3 Ma wszystko, czego można by 
oczekiwać od nowoczesnego odtwarzacza.

LG BP450
www.lg.com/pl 
CENA 300 PLN 
Tani jak barszcz odtwarzacz, który swą cenę 
okupił brakiem dodatkowych funkcji w pos-
taci skalowania obrazu do 4K czy możliwoś- 
ci łączności bezprzewodowej.
ZDANIEM T3 Idealny sprzęt dla mało wyma-
gających salonowych kinomaniaków.

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

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

SAMSUNG KS7500 65 CALI
www.samsung.pl 
CENA 10 000 PLN
Tańsza wersja modelu KS9000, posiadająca 
prawie wszystkie zastosowane w nim roz- 
wiązania technologiczne. Wariant z 49-ca- 
lowym ekranem kosztuje tylko 5 400 PLN!
ZDANIEM T3 Doskonały sprzęt, dzięki któ- 
remu odkryjesz prawdziwy potencjał 4K.

LG 55LA740S
www.lg.com/pl 
CENA 4 200 PLN 
Chcesz kupić stylowego i dopracowanego 
55-calowca nie wydając na niego kwoty 
większej niż 5 000 PLN? LG ma w ofercie 
sprzęt w sam raz dla ciebie.
ZDANIEM T3 Znakomity telewizor dostępny 
w niesamowicie kuszącej cenie.

PANASONIC TX-65DX900
www.panasonic.com/pl 
CENA 22 000 PLN
65-calowy kolos, który poza zapierającą dech 
w piersiach jakością obrazu oferuje również 
znakomity dźwięk oraz dużą paletę opcji 
związanych ze strumieniowaniem wideo.
ZDANIEM T3 Z takim telewizorem każdy 
salon w mig zamieni się w salą kinową.

PANASONIC TX-58DX800E
www.panasonic.com/pl  
CENA 7 300 PLN   
Panasonic dowiódł tym modelem, że jest 
możliwe wypuszczenie na rynek nowocze-
snego i zarazem atrakcyjnie wycenionego 
telewizora 4K z HDR. Brawo!
ZDANIEM T3 W kontekście stosunku ceny 
do możliwości wypada rewelacyjnie.

SONY KD-65ZD9  
www.sony.pl  
CENA 20 000 PLN   
Telewizor Sony pozwala cieszyć się pięknym 
obrazem w rozdzielczości 4K, dając równo-
cześnie okazję do przekonania się o poten-
cjale drzemiącym w technologii HDR. 
ZDANIEM T3 Nowoczesny i stylowy telewizor 
dla koneserów wysokiej jakości obrazu.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

OGLĄDAMY…
NOWOŚCI 
SERIALOWE
NAJLEPSZE NOWE PRO-
DUKCJE DOSTĘPNE NA 
PLATFORMIE NETFLIX

Holistyczna agencja  
detektywistyczna  
Dirka Gently’ego

 Zakręcony jak słoik z przetwo-
rami, niekiedy wręcz ociekający 
absurdem, komediowy serial science 
fiction, którego nie powinien prze-
gapić żaden miłośnik niekonwen-
cjonalnych produkcji. Wśród obsady 
obecne są takie nazwiska jak 
Elijah Wood, Hannah Marks, Fiona 
Dourif czy Samuel Barnett, ale to 
nie aktorzy świadczą o sile tego 
serialu – jego największym walorem 
jest wyjątkowo atrakcyjny sposób 
prowadzenia fabuły. 

Frontier
 Fabuła skupia się na przebiegu 

niezwykle intensywnego konfliktu, 
jaki zaszedł między pionierskimi 
traperami a przedstawicielami 
bardzo potężnej jak na tamte czasy 
Kompanii Zatoki Hudsona. Przedmio-
tem sporu są oczywiście pieniądze, 
a konkretniej pokaźne dochody 
płynące ze sprzedaży futer dzikich 
zwierząt. Po pierwszym odcinku 
jest naprawdę nieźle i widać, że 
w produkcji tej tkwi całkiem spory 
potencjał. Mocną stroną „Frontier” 
jest cała wizualna otoczka, która 
do spółki z dobrze zaprojektowaną 
scenografią, pozwala łatwo wczuć 
się w klimat tej opowieści.

Santa Clarita Diet
 Śmieszny, niekiedy głupkowaty, 

ale nie pozbawiony uroku serial 
komediowy z Timothym Olyphan-
tem oraz Drew Barrymore w rolach 
głównych. Aktorska para gra tutaj 
małżeństwo, które zarabia na życie 
trudniąc się fachem agentów nieru-
chomości. Pewne zdarzenie w życiu 
żony zmienia całkowicie charakter 
tego związku i, co ciekawe, nie 
mamy tu na myśli jej zdrady. Grana 
przez Barrymore postać staje się… 
zombie, które podobnie jak inne 
żywe trupy postrzega żywych ludzi 
w charakterze smakowitych potraw.
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LAPTOPY / APARATY

AparatyLaptopy
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

CANON EOS 700D
www.canon.pl 
CENA 2 200 PLN
Porządny sensor APS-C CMOS, wysoka wy-
dajność pracy oraz bogaty zbiór kompaty-
bilnych obiektywów czynią z tego modelu 
sprzęt wart wydania każdej złotówki.
ZDANIEM T3 Topowa lustrzanka dla po-
czątkujących adeptów fotografii.

OLYMPUS OM-D E-EM5 II
www.olympus.pl 
CENA 4 700 PLN 
Może pochwalić się podręcznikową jakością 
zdjęć, efektywną stabilizacją oraz rewelacyj-
nym trybem High Res Shot, pozwalającym 
na robienie zdjęć o rozdzielczości 40 Mpix!
ZDANIEM T3 Z tym bezlusterkowcem szybko 
zapomnisz o istnieniu lustrzanek.

PANASONIC LUMIX GX80
www.panasonic.com/pl  
CENA 3 000 PLN  
Umiejętnie łączy w sobie design retro oraz 
nowoczesność zastosowanych rozwiązań 
technologicznych, a jego cena wypada nad 
wyraz atrakcyjnie. 
ZDANIEM T3 Mając trzy tysiaki trudno 
będzie ci kupić lepszego bezlusterkowca.

FUJIFILM X-PRO2
www.fujifilm.eu/pl 
CENA 7 750 PLN
Kosztuje krocie oraz nie jest zbyt łatwy w ob- 
słudze dla początkujących fotografów, ale 
mimo to i tak plasuje się w ścisłej czołówce 
kompaktowych aparatów z wymienną optyką.
ZDANIEM T3 Bardzo solidny i jednocześnie 
świetnie wyglądający aparat CSC.

OLYMPUS PEN-F
www.olympus.pl 
CENA 5 500 PLN  
Może i kosztuje sporo, ale to jeden z najpięk- 
niejszych i najbardziej zaawansowanych 
technologicznie bezlusterkowców, jaki 
można obecnie nabyć w sklepach.
ZDANIEM T3 Funkcjonalny aparat dla wiel- 
bicieli kompaktów z wymienną optyką.

APPLE MACBOOK 12 CALI
www.apple.com/pl 
CENA OD 6 300 PLN 
Ma zaledwie 13,1 mm grubości, waży niecały 
kilogram, prezentuje się wyśmienicie i dzia- 
ła w oparciu o najnowszy procesor z serii 
Intel Core M. Cudeńko jak się patrzy.
ZDANIEM T3 Operatywny i piękny mistrz 
laptopowej wagi piórkowej.

HP SPECTRE 13
www8.hp.com/pl 
CENA OD 5 400 PLN  
Olśniewający wygląd idzie tutaj w parze  
z potężną specyfikacją sprzętową, dzięki 
której model ten podoła każdemu wyzwaniu 
w codziennej pracy.
ZDANIEM T3 Szukasz pięknego laptopa 
z Windowsem? No to właśnie go znalazłeś.

APPLE MACBOOK PRO 
13 CALI (LATE 2016)
www.apple.com/pl 
CENA OD 7 500 PLN 
Stylowy i oferujący przyzwoitą wydajność 
laptop, stworzony dla osób, które cenią 
sobie system MacOS oraz smukły design.
ZDANIEM T3 MacBook Pro wypada nieźle, 
ale konkurencja jest coraz silniejsza… 

DELL XPS 13
www.dell.com/pl 
CENA OD 5 000 PLN 
Wspaniale zaprojektowany laptop, które- 
go potężna specyfikacja sprzętowa czyni  
z niego doskonałe narzędzie do pracy oraz 
multimedialnej rozrywki. 
ZDANIEM T3 Znakomita wydajność zamk- 
nięta w stylowej aluminiowej obudowie.

APPLE MACBOOK PRO 
15 CALI (MID 2015)
www.apple.com/pl 
CENA OD 9 500 PLN 
Mocarny procesor Intel Core i7, 16 GB RAM-u 
oraz cudowny ekran Retina to zaledwie trzy 
z wielu zalet najnowszego MacBooka Pro.
ZDANIEM T3 MacBook Pro zaoferuje ci 
wszystko, czego potrzebujesz do pracy. 
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MICROSOFT SURFACE BOOK
www.microsoft.com/pl-pl 
CENA OD 5 400 PLN  
Hybrydowe urządzenie Microsoftu może 
służyć jako tablet z Windowsem lub trady- 
cyjny laptop. Posiada także solidne pod- 
zespoły oraz przyjemny dla oka design.
ZDANIEM T3 Najlepszy hybrydowy laptop  
z systemem Windows.

NIKON D7000
www.nikon.pl 
CENA 2 600 PLN 
Interesująca propozycja dla osób szuka- 
jących relatywnie niedrogiego aparatu DSLR 
wyposażonego w niezłej klasy sensor oraz 
dużą liczbę nowoczesnych funkcji.
ZDANIEM T3 Jedna z lepszych lustrzanek 
ze średniego segmentu cenowego.

Packed Pixels
 9,7-calowy panel o rozdzielczości 

2048x1536 pikseli jest przydatny dla 
kogoś, kto od czasu do czasu po-
trzebuje wykonać na swym laptopie 
precyzyjną obróbkę graficzną zdjęć. 
Sprzęt ten może pracować zarówno 
w pionie, jak i w orientacji poziomej.
750 PLN, www.packedpixels.com

Asus MB169C+
 Model marki ASUS to 15,6-calo-

wy ekran o rozdzielczości Full HD, 
który może być użytkowany również 
w trybie namiotu. Niewątpliwym 
atutem tego produktu jest to, że 
komunikuje się on z laptopem wy-
łącznie za pomocą złącza USB typu C.
1 000 PLN, www.asus.com/pl

AOC E1759FWU
 Przy przekątnej o rozmiarze 17 

cali i atrakcyjnej cenie, model marki 
AOC jest bardzo interesującą opcją 
dla osoby chcącej sprawić sobie 
drugi monitor. Niski koszt spowodo-
wany jest tu przeciętną rozdzielczo-
ścią 1600x900 pikseli.
570 PLN, www.aoc-europe.com

KUPUJEMY...
DODATKOWE 
EKRANY
DZIĘKI TYM ROZWIĄZANIOM 
BŁYSKAWICZNIE ZYSKASZ 
SZERSZY PUNKT WIDZENIA 
W SWOIM ŻYCIU.



MONSTER CLARITY  
HD ON-EAR BT 
www.horn.pl 
CENA 800 PLN
Miażdżą basami, posiadają wejście USB do 
transmisji wysokiej jakości sygnału i można 
je obsługiwać z użyciem dotykowego panelu. 
ZDANIEM T3 To jedne z najlepszych bezprze-
wodowych słuchawek na rynku.

HyperX Cloud II
 Wirtualny dźwięk 7.1 oraz 

rewelacyjnie działający mikrofon 
to tylko dwie spośród wielu zalet 
tego modelu. O jego wysokiej klasie 
świadczą również wysoka jakość 
wykonania oraz kompatybilność 
z konsolami do gier.
400 PLN, www.x-kom.pl

Sennheiser GSP 300
 Gamingowe Sennheisery są 

lżejsze od headsetu Cloud II, 
dzięki czemu oferują nieco większy 
komfort użytkowania podczas 
dłuższych sesji przed ekranem. 
W zestawieniu z konkurencją grają 
też wyjątkowo głośno.
360 PLN, www.sennheiser.pl

V-MODA Crossfade Wireless
 Słuchawki marki V-MODA nie są 

tanie, ale posiadają za to bezprze-
wodową konstrukcję, a ich olbrzy-
mie, schowane w heksagonalnych 
muszlach przetworniki, generują 
brzmienie zdominowane przez 
nadzwyczaj intensywne basy.
1 150 PLN, www.profi-dj.pl

DORADZAMY...
GAMINGOWE 
HEADSETY
BO DOBRY GRACZ BARDZO 
DOBRZE WIE, ŻE DŹWIĘK 
JEST RÓWNIE WAŻNY, CO 
GRAFIKA…
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Domowe audio S łuchawki
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

B&W P7 WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 1 800 PLN 
To jedne z najbardziej luksusowych słucha-
wek na rynku. Wizualny blichtr idzie tu 
w parze z nie uznającą kompromisów jako-
ścią brzmienia.
ZDANIEM T3 Masz gruby portfel i wysokie wy-
magania? P7 Wireless to model dla ciebie!

AUDIO-TECHNICA 
ATH-MSR7NC
www.tophifi.pl 
CENA 1 600 PLN
Produkt ten oferuje fantastyczną jakość 
wykonania, porządne brzmienie oraz 
znakomicie działający system ANC.
ZDANIEM T3 Fantastyczne słuchawki  
z systemem aktywnej redukcji szumów.

AUDEZE SINE 
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Audiofilskie słuchawki wyposażone w swój 
własny układ przetwarzania dźwięku. 
Wyglądają świetnie, a swym brzmieniem 
zdobędą serce (i uszy) każdego melomana.
ZDANIEM T3 Najlepsze słuchawki, w jakie 
może wyposażyć się posiadacz iPhone’a.

MASTER & DYNAMIC MW50 
www.tophifi.pl 
CENA 1 500 PLN  
Skórzany luksus oraz znakomite doznania 
dźwiękowe, czyli najprostszy i zarazem 
najbardziej efektywny sposób na zyskanie 
uwagi każdego wymagającego audiofila.
ZDANIEM T3 Słuchawki premium, których 
wygląd i brzmienie rozpalają zmysły.

B&O BEOPLAY H7
www.horn.pl  
CENA 2 000 PLN 
Nie są tanie, ale za swój zakup odwdzięcza- 
ją się bajeczną jakością wykonania oraz 
brzmieniem zdolnym zaspokoić nawet naj- 
bardziej rozkapryszonego melomana.
ZDANIEM T3 Model wręcz stworzony dla 
wielbicieli luksusowego sprzętu audio.

DENON CEOL N9
www.horn.pl 
CENA 2 600 PLN
Cudownie wygląda, jeszcze lepiej brzmi  
i posiada niezwykle wysoką funkcjonalność. 
120-watowa moc muzyczna wystarczy, aby 
napełnić dźwiękiem całe mieszkanie.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy system audio, 
jaki możesz wstawić do salonu.

B&W ZEPPELIN WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 2 300 PLN
Pierwszy Zeppelin zadebiutował dziewięć lat 
temu. Od tego czasu znacząco zwiększył 
swą funkcjonalność i jakość dźwięku, za- 
chowując przy tym ikoniczny design.
ZDANIEM T3 Zeppelin – głośnik stworzony 
do muzycznych odlotów.

BLUESOUND PULSE
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Wielofunkcyjny sprzęt grający, który nie 
tylko obsługuje wiele nowoczesnych tech- 
nologii, ale także wspiera popularne strea- 
mingowe serwisy muzyczne.
ZDANIEM T3 Audiofilskie urządzenie all-in-
one dla wymagających melomanów.

YAMAHA MCR-N670
www.tophifi.pl  
CENA 3 000 PLN  
Wygląda prześlicznie, obsługuje wiele roz- 
maitych standardów bezprzewodowej 
transmisji dźwięku i może stanowić ele- 
ment systemu multiroom.
ZDANIEM T3 MCR-N670 dowodzi, że kompak- 
towe systemy audio nadal trzymają się mocno.

B&O BEOPLAY M5
www.horn.pl  
CENA 2 700 PLN
Luksusowo wykonany głośnik Bluetooth, 
którego cylindryczny design umożliwia 
emisję wyśmienitej jakości brzmienia 
w pełnym 360-stopniowym zakresie.
ZDANIEM T3 Ten mały grający walec 
zmiażdży cię swoimi basami.

ELAC MIRACORD 90
www.tophifi.pl  
CENA 9 000 PLN  
Stylowy i rzemieślniczo wykonany gramofon 
dla melomanów, którzy nie uznają żadnych 
kompromisów i umieją docenić prawdziwe 
znaczenie słów „jakość premium”.
ZDANIEM T3 Obok tego gramofonu po prostu 
nie można przejść obojętnie.
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SMARTWATCHE / GADŻETY FITNESS

Gadżety fitnessSmartwatche
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

FITBIT ALTA
www.alstor.pl  
CENA 600 PLN 
Stylowa opaska fitness, która poza 
pomiarem wielkości charakteryzujących 
wysiłek fizyczny, informuje również o po- 
wiadomieniach na smartfonie.
ZDANIEM T3 Eleganckie akcesorium dla ko- 
chających aktywność gadżetomaniaków.

FITBIT BLAZE
www.alstor.pl 
CENA 1 000 PLN  
Działa z wszystkimi mobilnymi systemami 
operacyjnymi, a lista jego funkcji może 
przyprawić o szybsze bicie serca, które 
można zmierzyć za pomocą pulsometru.
ZDANIEM T3 W segmencie sportowych smart- 
watchy Fitbit Blaze to mocny zawodnik.

SAMSUNG GEAR FIT 2
www.samsung.pl 
CENA 600 PLN 
Ma pulsometr, GPS, obszerny zestaw czujni- 
ków i wbudowaną 4-gigabajtową pamięć na 
muzykę, którą doda ci energii podczas ćwi- 
czeń. Czy można chcieć czegoś więcej? 
ZDANIEM T3 Napakowana funkcjami opaska, 
której nie umknie żaden szczegół treningu.

WITHINGS ACTIVITÉ POP
www.alstor.pl  
CENA 610 PLN
Młodzieżowy design, szeroki wybór różnych 
wersji kolorystycznych i spora liczba przy- 
datnych funkcji sprawiają, że zdecydowanie 
warto dać mu szansę.
ZDANIEM T3 Idealny kompan dla lubiącego 
wysiłek fizyczny hipstera.

MIO ALPHA 2 
www.mio.pl 
CENA 640 PLN 
Nie musisz zakładać na klatę oddzielnego 
urządzenia służącego pomiarowi parame- 
trów pracy serca – wystarczy że wyposażysz 
się w ten oto pulsometr optyczny.
ZDANIEM T3 Nadgarstkowy specjalista od 
spraw sercowych.

WITHINGS GO
www.alstor.pl  
CENA 300 PLN 
Fitnessowy gadżet od Withings mierzy mnós- 
two parametrów aktywności, jest wodo- 
szczelny, a dzięki wyświetlaczowi E Ink jego 
bateria może działać nawet przez 8 miesięcy.
ZDANIEM T3 Funkcjonalny tracker, który mo- 
żesz nabyć za bardzo niewielkie pieniądze.

PEBBLE TIME
www.alstor.pl  
CENA 940 PLN
Największy konkurent smartwatcha Apple 
zdobył naszą sympatię kolorowym wy- 
świetlaczem, wsparciem dla Androida/iOS 
oraz bardzo dobrą wydajnością baterii.
ZDANIEM T3 Time to świetny smartwatch, 
ale konkurencja nie śpi.

APPLE WATCH SERIES 2
www.apple.com/pl 
CENA OD 1 850 PLN
Poza modułem nawigacji GPS znajdziemy  
tu również nowy procesor, wodoszczelną 
obudowę, pulsometr oraz o wiele jaśniej- 
szy wyświetlacz.
ZDANIEM T3 Szybszy, bardziej funkcjonalny, 
po prostu lepszy – taki jest nowy Watch.

APPLE WATCH SERIES 1
www.apple.com/pl 
CENA OD 1 350 PLN
Nie stać cię na zakup najnowszego Watcha? 
Za pięć stówek mniej sprawisz sobie model 
poprzedniej generacji, który wraz z premierą 
swego następcy otrzymał kilka ulepszeń.
ZDANIEM T3 Stary Apple Watch ma w sobie 
sporo nowego wigoru.

PEBBLE STEEL
www.alstor.pl  
CENA 750 PLN  
Monochromatyczny wyświetlacz może ucho-
dzić za wadę, ale za to otrzymujemy sprzęt 
posiadający działającą tydzień baterię oraz 
dostęp do ogromnej liczby aplikacji.
ZDANIEM T3 Pomimo braku fajerwerków 
zdecydowanie nie brakuje mu uroku.

LG G WATCH R
www.lg.com/pl  
CENA 1 000 PLN
Wygląda jak zwyczajny zegarek, ale nie daj- 
cie się temu zwieść – dzięki Androidowi 
Wear oraz wyświetlaczowi P-OLED to wyjąt- 
kowo zaawansowany technologicznie sprzęt.
ZDANIEM T3 Najlepszy jak do tej pory 
smartwatch z systemem Android Wear.

MOTO 360
www.motorola.com  
CENA 900 PLN 
Zegarek marki Motorola kusi swoją subtelną, 
aczkolwiek dość futurystyczną stylistyką  
i posiada intrygująco wyglądającą bezprze- 
wodową ładowarkę.
ZDANIEM T3 Ma kilka niedostatków, ale 
niewątpliwie warto sprawdzić go w akcji.
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Diesel Overflow DZ4414
 O ile dwutonowa skóra oraz 

czarna tarcza nie są niczym szcze-
gólnym, o tyle obok indeksów wy-
konanych z efektownego zielonego 
kryształu, nie można już przejść 
obojętnie. W sprzedaży dostępna 
jest również wersja z pomarańczo-
wymi oznaczeniami godzin.
930 PLN, www.diesel.com

Fossil Grant
 Prezentuje się bardzo szykow-

nie z racji dużej, czytelnej tarczy, 
na której umieszczono stylowe 
rzymskie cyfry. Jakość wykonania 
ustępuje tej obecnej w droższych 
modelach zegarków Fossil, ale przy 
tak niskiej cenie nikt nie powinien 
mieć powodów do narzekań.
470 PLN, www.fossil.com

Casio Edifice 
EFR-539D-1A2VUEF

 Bransolety z nierdzewnej stali są 
w dalszym ciągu w modzie, o czym 
można łatwo przekonać się zakłada-
jąc na nadgarstek zegarki Casio z linii 
Edifice. Model ten wygląda świetnie 
i wytrzymuje zanurzenie w wodzie 
o głębokości nawet stu metrów.
690 PLN, www.casio-polska.pl

DORADZAMY...
NIEDROGIE
ZEGARKI
KILKA POMYSŁÓW NA TO, 
JAK NISKIM KOSZTEM BYĆ 
ZAWSZE NA CZASIE.
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Inteligentny dom Samochody
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

AUDI A7 SPORTBACK 
www.audi.pl 
CENA 301 600 PLN
Luksusowa limuzyna z 333-konnym 
silnikiem TFSI oraz systemem adapta-
cyjnego zawieszenia budzi respekt.
ZDANIEM T3 Tym autem nie pogardzi 
ani prezes, ani zwycięzca totolotka. 
Prawdziwe cudeńko. 

VOLVO S90 D4
www.volvocars.com/pl 
CENA 323 180 PLN 
W swoim segmencie cenowym nie ma 
w zasadzie konkurencji. To piękne i nadzwy-
czajnie zaawansowane technologicznie auto.
ZDANIEM T3 Szykowna, nowoczesna i hoj-
nie wyposażona – z taką limuzyną podbi-
jesz każdą drogę.

VW PASSAT ALLTRACK
www.volkswagen.pl   
CENA 238 950 PLN
Jeśli siedzisz w świetnie wyposażonym au- 
cie typu kombi, a po wciśnięciu gazu war- 
tość 100 km/h pokazuje się na zegarach już 
w niecałe 6,5 s, to wiedz, że będzie się działo.
ZDANIEM T3 Kombi do zadań specjalnych, 
któremu niestraszne podmiejskie szlaki.

MINI COOPER S CLUBMAN
www.mini.com.pl  
CENA 198 800 PLN
Jeden z najbardziej rewolucyjnych modeli  
w historii marki Mini. Jest większy od swych 
kuzynów, a w środku wygląda niczym 
wnętrze nowoczesnego apartamentu.
ZDANIEM T3 Mini przestało być mini, ale taki 
obrót spraw ma w sobie mnóstwo zalet.

AUDI A3 
SPORTBACK/LIMOUSINE
www.audi.pl  
CENA 247 610 PLN (SB); 241 250 PLN (LI)
Eleganckie i dopracowane auta stworzone 
dla kierowców uwielbiających korzystać z 
motoryzacyjnych nowinek. 
ZDANIEM T3 Cztery kółka z klasą, obok 
których nie sposób przejść obojętnie.

ALFA ROMEO GIULIETTA 
1750 TBI VELOCE
www.alfaromeo.pl  
CENA 113 300 PLN
Kompaktowe gabaryty, wielki charakter 
i spora dawka nowoczesnych rozwiązań 
doprawiona szczyptą włoskiego uroku. 
ZDANIEM T3 Stylowa i dynamiczna motory-
zacyjna dama. Meravigliosa!

NETATMO PRESENCE
www.horn.pl 
CENA 1 400 PLN 
Najinteligentniejsza zewnętrzna kamera 
bezpieczeństwa na rynku. Poza nagrywa-
niem filmów Full HD, rozróżnia też ludzi, 
zwierzęta i samochody.
ZDANIEM T3 Mały „wielki brat”, który zadba o 
bezpieczeństwo twej hacjendy.

NETATMO 
WEATHER STATION
www.horn.pl 
CENA 750 PLN
Nowoczesna stacja pogodowa wyposażona 
w szereg rozwiązań odpowiedzialnych za mo-
nitorowanie różnych parametrów powietrza.
ZDANIEM T3 Z tym gadżetem szybko zapom- 
nisz o telewizyjnej prognozie pogody.

WITHINGS HOME
www.alstor.pl 
CENA 850 PLN
Stylowa kamera HD, która rejestruje aktual-
ną sytuację w domu, a nagrany materiał 
przesyła wprost na ekran przypisanego do 
niej urządzenia mobilnego.
ZDANIEM T3 System monitoringu zamknięty 
w jednym kompaktowym urządzeniu.

SMARTER IKETTLE  
I COFFEE MACHINE 
www.alstor.pl 
CENA 700 PLM (czajnik), 1 000 PLN (ekspres)
Inteligentny czajnik oraz ekspres do kawy, 
które dzięki mobilnej aplikacji powiadomią 
cię o przyrządzeniu ulubionych napojów.
ZDANIEM T3 Twoja kuchnia momentalnie 
zyska high-endowego blichtru.

iROBOT BRAAVA JET
www.irobot.pl  
CENA 1 100 PLN
Brudny parkiet, poplamione płytki, zanie- 
czyszczona posadzka? Bez obaw – każdą  
z tych powierzchni doprowadzisz do ładu  
z pomocą robota mopującego iRobot.
ZDANIEM T3 Wyjątkowo efektywny robot do 
czyszczenia powierzchni płaskich.

3D ROBOTICS SOLO
www.euro.com.pl 
CENA 4 800 PLN
Jeśli szukasz amatorskiego drona, który 
pozwoli ci na coś więcej niż szpiegowanie 
sąsiadów przebywających w ogródku, to czym 
prędzej biegnij do sklepu po model Solo.
ZDANIEM T3 Kosztuje sporo, ale za to w po- 
wietrzu radzi sobie wprost rewelacyjnie.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

INTELIGENTNY DOM / SAMOCHODY

SPRAWDZAMY…
ANDROID
WEAR 2.0
CO NOWEGO W KOLEJNEJ 
GENERACJI SMARTWATCHO-
WEGO OS-U?

Asystent Google
 Inteligentny asystent Google 

wraz z debiutem Androida Wear 
2.0 trafi również na smartwatche, 
dzięki czemu ich użytkownicy bez 
konieczności wyjmowania z kie-
szeni smartfona będą mogli szybko 
sprawdzić aktualną prognozę po-
gody lub podyktować odpowiedź na 
otrzymaną wcześniej wiadomość 
tekstową. Na papierze wszystko 
wygląda fajnie, ale brak wsparcia 
dla języka polskiego w dalszym 
ciągu mocno rozczarowuje. 

Zmodyfikowany design
 Na pierwszy plan wysuwa się 

zdecydowanie przeprojektowany 
sposób przeglądania i wyboru 
dostępnych aplikacji. Oprócz niego 
pojawiły się nowe opcje wprowa-
dzania danych oraz kilka modyfi-
kacji w zakresie sposobu prezen-
tacji informacji o przychodzących 
powiadomieniach. O rewolucyjnych 
zmianach nie ma tu raczej mowy – to 
raczej drobne usprawnienia podno-
szące komfort pracy z systemem.

Ulepszone tarcze
 Android Wear 2.0 wprowadza sporą 

zmianę w temacie funkcjonalności 
tarcz zegarowych. W najnowszej wer-
sji systemu operacyjnego użytkownik 
zyskuje możliwość ich personalizacji, 
na czele z opcją przypinania do nich 
widżetów powiązanych z różnymi apli-
kacjami. Nie trzeba chyba dodawać, 
jak bardzo wpływa to na szybkość 
wykonywania określonych działań 
z mobilnym oprogramowaniem.

Już tu jest!
 Wyprodukowane przez firmę LG 

modele Watch Style i Watch Sport 
są pierwszymi dostępnymi na rynku 
smartwatchami działającymi w oparciu 
o najnowszą wersję systemu Android 
Wear. Warto pamiętać, że z oprogra-
mowania tego będzie mogło korzystać 
również sporo starszych urządzeń.
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TWELVE SOUTH 
ACTIONSLEEVE
www.alstor.pl
CENA 160 PLN
Naramienna opaska, umożliwiająca wygod-
ny i efektywny pomiar tętna z wykorzysta-
niem smartwatcha Apple. 
ZDANIEM T3 Apple Watch może wyglądać 
pięknie nie tylko na nadgarstku.

TWELVE SOUTH 
RELAXEDLEATHER
www.alstor.pl 
CENA 230 PLN
Eleganckie etui do iPhone’a wykonane ze 
skóry rustykalnej. Stylistyka vintage sprawia, 
że akcesorium to znakomicie pasuje zarówno 
do garnituru, jak i pary dżinsów.
ZDANIEM T3 Masz komórę, masz skórę. 

LENCO BT-200
www.lenco.com 
CENA 449 PLN
Stylowy głośnik Bluetooth/NFC z 5 rodzajami 
imprezowego podświetlenia. Łącząc np. dwa 
egzemplarze możemy ponadto uzyskać 
funkcjonalny system stereo. 8 godzin pracy 
na baterii i 10 W mocy wyjściowej.
ZDANIEM T3 Świetny głośnik na każdą okazję.
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Szóstka
OTO SZEŚĆ PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP POZWOLI 
CI ZASPOKOIĆ TWOJE GADŻECIARSKIE EGO!

pomysłu na pozbycie się nadmiaru 
gotówki, to na tej stronie znajdziesz 
sześć produktów wartych uwagi 
każdego gadżetomaniaka. Niektóre  
z nich są jednocześnie najlepszymi 
w swoich kategoriach, co dodatko- 
wo powinno zachęcić cię do wybra- 
nia się na zakupy!

W I E L K A S ZÓ ST K A

ie musisz przeszukiwać 
setek portali, aby zna-
leźć dla siebie nowoczes-
ny i zarazem bardzo prak-

tyczny prezent. Na twoje zaintereso-
wanie czeka wiele wspaniałych rzeczy, 
które za zakup odwdzięczą ci się swą
funkcjonalnością. Jeśli więc nie masz 

N

LENCO CR-18
www.lenco.com 
CENA 109 PLN
Solidny radiobudzik FM z dużym i czytelnym 
wyświetlaczem, funkcją przyciemniania, 
podwójnym alarmem (brzęczeniem lub 
radiem FM) oraz funkcją Sleep/Snooze. 
ZDANIEM T3 Niezbędnik każdego śpoiocha, 
który nie chce ciągle spóźniać się do pracy.

TWELVE SOUTH FORTÉ
www.alstor.pl 
CENA 290 PLN
Elegancka ładowarka do Apple Watcha. 
Ramię Forté wykonano z chromu, zaś całość 
spoczywa na ładnej, skórzanej podstawie.
ZDANIEM T3 Uważasz Apple Watcha za 
dzieło sztuki? Zadbaj więc o jego odpo-
wiednie wyeksponowanie.

LENCO SCD-550
www.lenco.com 
CENA 349 PLN
Przenośne radio FM z funkcją odtwarzania 
płyt CD i plików MP3 poprzez USB  oraz 
Bluetooth. Ponadto producent dorzucił wej-
ście AUX i muzyczne efekty świetlne głośników.
ZDANIEM T3 Mały, poręczny i wszechmogący 
sprzęt grający do domu i na imprezę.
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Nakład magazynu w druku to 40 000 egzemplarzy. 
Miesięcznik jest także dostępny w wersji na urządzenia  
z systemami iOS oraz Android, jak również w wersji PDF. 
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ODKRYWAMY 
TAJNIKI GOOGLE 

I JEGO MOŻLIWOŚCI
ZARÓWNO TE, KTÓRE MOŻESZ 

WYKORZYSTAĆ W DOMU, JAK I W PRACY

SIĘGNIJ PO PORADNIK, KTÓRY 
PRZEPROWADZI CIĘ PRZEZ  
ŚWIAT GOOGLE, DZIĘKI  
468 WSKAZÓWKOM  
I PODPOWIEDZIOM! 

Szukaj w salonach prasowych lub przejrzyj  
i zamów na www.UlubionyKiosk.pl  

(PRZESYŁKA GRATIS) 

Dla Prenumeratorów czasopism Wydawnictwa AVT, 30% zniżki na www.UlubionyKiosk.pl



 SZUKAJ NAS NA WWW.ULUBIONYKIOSK.PL 
 Odkr yj zdumiewające technologiczne innowacje, dzięki k tór ym twe życie stanie się  lepsze!

Kasa nie gra roli
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ROZMIAR MA ZNACZENIE
Inżynierowie Hasselblad to mistrzowie 
średniego formatu, a X1D-50C jest zna-
komitym przyk ładem ich kunsztu. Model 
ten korzysta z większego sensora niż te 
w lustrzankach, co w oczywisty sposób 
przek łada się na jakość zdjęć .

LICZĄ SIĘ DETALE
Sensor aparatu marki Hasselblad 

posiada rozdzielczość aż 50 mega-
pikseli. Z jego użyciem można więc 

w ykonywać wielkoformatowe foty 
bez obaw y o zachowanie w ysokiego 

poziomu ich szczegó łowości.

NIE JESTEŚ FOTOGRAFICZNYM AMATOREM, POSIADASZ 
KUPĘ KASY I CHCESZ KUPIĆ NIEWIELKI APARAT, KTÓREGO 
EFEKTY PRACY OLŚNIĄ KAŻDEGO, KTO TYLKO RZUCI NA NIE 
OKIEM? HASSELBLAD X1D-50C TO SPRZĘT DLA CIEBIE!

WIELKIE 
MALEŃSTWO

ŚREDNI FORMAT
  Aparat średnioformatowy 

może uchwycić większy, bardziej 
szczegó łowy obraz w zestawieniu 
z normalnym aparatem DSLR. 
Zdjęcia wykonane takim sprzętem 
nie tylko wyglądają pięknie po 
wydruku na dużych powierzch-
niach – różnicę w ich klasie widać 
nawet wtedy, gdy podziwiamy je 
na niewielkim ekranie laptopa.

KURACJA ODCHUDZAJĄCA
Większość aparatów średnioformato-

w ych jest masywna i ma ło w ygodna 
w uży tkowaniu. X1D-50C dzięki bez-

lusterkowej konstrukcji ma niewielkie 
w ymiar y, a sam jego korpus waży 

zaledwie 725 gramów.

FOTKI TO NIE WSZYSTKO
Poza rewelacyjnym sensorem, w korpu-
sie modelu X1D-50C nie zabrak ło rów-

nież miejsca dla modu łu GPS, Wi-Fi oraz 
czy telnego w yświetlacza dotykowego 

o przekątnej trzech cali.

JAKOŚĆ ZAWSZE W CENIE
Za moż l iwość w ykonywania fenome-

nalnie prezentujących się zdjęć trzeba 
w y łożyć sporo grosza. Chętni na zakup 

modelu X1D-50C w wersji 4116 muszą 
szykować na ten cel kwotę 54 000 PLN.

CZARNY KOŃ
X1D-50C można nabyć w dwóch wersjach 
kolor ystycznych: srebrnej oraz czarnej. 
Ta druga dotyczy l imitowanej edycji 4116, 
przygotowanej z okazji 75. rocznicy po-
wstania marki Hasselblad.

Posiadacze aparatów średnio-
formatowych mogą strzelać fot-
ki z użyciem o wiele szerszego 
zakresu dynamicznego, a końco- 
we efekty ich pracy cechują się 
także znacznie lepszą repro-
dukcją barw, co pozwala na bar- 
dzo wierne oddanie kolorystyki 
fotografowanego ujęcia. Za 
takie dobroci trzeba jednak 
wyłożyć sporą ilość gotówki…
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Prawdziwie kinowe efekty surround bez rozsta-

wiania głośników? Tak! Dzięki unikalnej techno-

logii Yamaha YSP, soundbar MusicCast YSP-2700 

odbija od ścian wiązki dźwiękowe poszczególnych 

kanałów w taki sposób, aby powracały do słucha-

cza z odpowiednich stron, tworząc rzeczywiste 

efekty surround. Technologia MusicCast umoż-

liwia komunikację z innymi urządzeniami audio 

w twoim domu i przesyłanie do nich dźwięku tele-

wizora lub odtwarzanie muzyki z innych pokojów.

www.MusicCast.pl

MusicCast YSP-2700
Prawdziwy surround i multiroom

MARKA
ROKU

Witaj w świecie MusicCast!
Dodaj do YSP-2700 inne elementy systemu MusicCast, by bezprzewodowa 
muzyka mogła ci towarzyszyć w każdym pokoju i w całym domu.

Multiroom z jakością YamahaDystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Technologia YSP:
Prawdziwe efekty surround z soundbaru


