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SAMSUNG 
WIND-FREE 

 Cena nieznana, www.samsung.com/pl

Komfort cieplny to jeden z najważniejszych 
czynników wpływających na naszą produktyw-
ność. Nie bez znaczenia jest również jakość 
powietrza, którym oddychamy. Nowe klimatyza-
tory Samsung Wind-Free zadbają o jedno 
i o drugie - dzięki zastosowanym filtrom powie-
trza i jonizatorom, oczyszczą i odświeżą powie-
trze, jednocześnie rozpylając je w postaci przy-
jemnej, delikatnej bryzy. 

Urządzenia wykorzystują nowatorski czynnik 
chłodniczy R32: wysokowydajną substancję, 
która jest przyjazna dla środowiska i pozwala 
oszczędzać energię elektryczną. Znajdujący się 
w topowych modelach Wind-Free Ultra filtr 
pyłów zawieszonych PM 2,5, pozwala na dokład-
ne odseparowanie najdrobniejszych cząsteczek, 
które mogą powodować alergię i choroby ukła-
du oddechowego. Współpracujący z nim joniza-
tor powietrza neutralizuje szkodliwe drobno-
ustroje i pyłki oraz uwalnia korzystne dla zdrowia 
jony ujemne. 

Klimatyzatory Samsung Wind-Free otrzymały 
także integrację z prężnie rozwijającym się sys-
temem Samsung SmartThings, dzięki czemu 
można sterować nimi zdalnie za pomocą aplika-
cji oraz programować ich działanie. Kto wie, 
może już niedługo będziemy kierować ich dzia-
łaniem za pomocą wirtualnego asystenta Bixby?

Klimatyzatory  
Samsung Wind-Free 
swoim zasięgiem 
obejmą całe po-
mieszczenie.

Czyste powietrze 
to zdrowsze życie, 
a z Samsungiem  
znajduje się ono na 
wyciągnięcie ręki.
Michał Lis, Redaktor T3

Prowadzący Michał Lis
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Najciekawsze zdobycze świata technologii zmierzające w twoim kierunku
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ORZEŹWIENIE
Zamiast mrożącego krew 
w żyłach (dosłownie) chło-
du, technologia Wind-Free 
zapewnia delikatne i równo-
mierne rozprzestrzenienie 
się schłodzonego powietrza. 
Dzięki temu chłodno będzie 
nie tylko pod samym klimaty-
zatorem, ale w całym po-
mieszczeniu.

DOBRE FLUIDY
No, właściwie nie fluidy, 
a jony. Ujemna joniza-
cja powietrza powoduje 
poprawę samopoczucia 
i zwiększenie produktyw-
ności osób nim oddycha-
jących. Ponadto zastoso-
wana w klimatyzatorach 
Wind-Free technologia 
pomaga w neutralizacji 
szkodliwych substancji.

JAK PYŁ NA WIETRZE
Z Samsung Wind-Free Ultra 
nawet smog nie ma szans. 
Filtr mikropyłów PM 2,5 
zatrzymuje nie tylko drobne 
cząsteczki i najmniejsze mi-
kroorganizmy, ale także dym 
tytoniowy. Dzięki temu powie-
trze jest świeże i pachnące.

MĄDRALA
Dzięki aplikacji Samsung 
SmartThings podłączenie kli-
matyzatora do systemu smart 
home jest bardzo proste. Po-
zwala ona także na precyzyjne 
sterowanie pracą urządzenia 
nawet spoza domu i monitorowa-
nie zużycia energii elektrycznej.
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ARCHOS CITEE  
CONNECT SCOOTER 

 2 100 PLN, www.archos.com

Poruszanie się po mieście wiąże się z konieczno-
ścią wciśnięcia się do autobusu lub tramwaju 
pełnego ludzi naruszających twoją osobistą 
przestrzeń, a to wszystko za zbyt wygórowaną 
cenę biletu. Wyrzuć karty miejskie w kąt, ponie-
waż teraz możesz poruszać się na świeżym 
powietrzu dzięki specjalnej, miejskiej hulajnodze.  

Citee Connect to pierwsze tego typu urządze-
nie z Androidem, wyposażone w pięciocalowy 
ekran dotykowy. Na pokładzie znajduje się rów-
nież 1 GB RAM, 8 GB pamięci flash i łączność 3G, 
dzięki czemu możesz na bieżąco planować trasę 
swojego przejazdu. 

Archos zapewnia, że wbudowany silnik 250 W 
i bateria 36 V wystarczą na 25 km jazdy, a część 
energii będzie można odzyskać za pomocą sys-
temu inteligentnego hamowania.

SUBIEKTYWNIE: Podróże z ominięciem zatło-
czonego metra staną się rzeczywistością.

SUUNTO 3 FITNESS
 850 PLN, www.suunto.com/pl

Marka Suunto najczęściej kojarzona jest z profe-
sjonalnymi zegarkami dla sportowców, przeważ-
nie wyposażonymi w milion funkcji, z których 
zwykły śmiertelnik nie będzie mógł skorzystać.  
3 Fitness to właśnie propozycja skierowana do 
miłośników rekreacyjnej aktywności fizycznej. 

Smartwatch jest lekki, poręczny i wodoodpor-
ny. Za jego pomocą możemy monitorować pracę 
serca, śledzić codzienną aktywność i pracować 
z różnymi dyscyplinami sportowymi. Zegarek 
automatycznie układa siedmiodniowe plany 
treningowe, dostosowując je do osiągnięć użyt-
kownika. 

Oprócz tego znajdzie się w nim miejsce dla 
funkcji monitorowania snu, chociaż dość spore 
rozmiary zegarka mogą utrudnić wygodne 
zasypianie.

SUBIEKTYWNIE: Szukasz wiernego, acz wyrozu-
miałego kompana do ćwiczeń? Suunto 3 Fitness 
z chęcią pójdzie z tobą na trening.
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COWON PLENUE J 
 1 7

W dzis
Sonoro Relax pomoże ci w odprężeniu się 

i zrelaks

SUBIEKTYWNIE: Sonoro zapewni ci dawkę re-
laksu wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujesz.

APPLE IPAD 9.7
 Od 1 500 PLN, www.apple.com/pl

Najtańszy jak do tej pory model tabletu od Apple 
został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach 
edukacyjnych, ale aby cieszyć się jego walorami, 
wcale nie musisz być uczniem ani studentem. 
Nowy iPad został wyposażony w znaną z iPadów 
Pro obsługę rysika Apple Pencil oraz mocniejszy 
procesor Apple A10 Fusion (ten z iPhone’a 7). 

Poza tymi zmianami to wciąż ten sam iPad 
z 9,7-calowym ekranem dotykowym o rozdziel-
czości 2048x1536 pikseli, czytnikiem linii papilar-
nych TouchID, 32 GB pamięci wewnętrznej (do 
wyboru jest również wersja 128-gigabajtowa do-
stępna od 2 000 PLN) i aparat 8 Mpix, niestety 
bez możliwości nagrywania w 4K. 

Mało tu nowości, za to sporo użyteczności - je-
śli planujesz zakup nowego tabletu, warto przyj-
rzeć się maluchowi od Apple.

SUBIEKTYWNIE: Ekran Retina, możliwość robienia 
notatek z Apple Pencil i aparat 8 Mpix… ech, aż 
zaczynam żałować, że już skończyłem szkołę.
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PHILIPS 
SMARTPRO 
ACTIVE

 1 930 PLN, www.philips.pl

Jeśli do tej pory nie miałeś przyjemności zapoznać 
się z odkurzaczami automatycznymi, warto to 
zmienić wraz z Philips SmartPro Active. 

To urządzenie dla osób ceniących czas i wydaj-
ność: dzięki szerokiej nasadce TriActive XL, trzem 
otworom ssącym i listwie zbierającej kurz, odkurzacz 
szybko i dokładnie wysprząta pomieszczenie. Za-
awansowany system wykrywania przeszkód Smart 
Detection pozwala mu na samodzielne dostosowanie 
prędkości i dokładności czyszczenia do stopnia za-
brudzenia podłoża. Do wyboru mamy cztery tryby 
czyszczenia, zaprojektowane z myślą o pomieszcze-
niach różnej wielkości i różnych typach podłóg. Do 
uporządkowania najbardziej zakurzonych miejsc 
przydaje się intensywny tryb ssania Turbo. 

SmartPro Active pracuje nie tylko wydajnie, ale 
i mądrze. Funkcja planowania tygodniowego pozwa-
la na ustalenie harmonogramu sprzątania na najbliż-
szych siedem dni - odkurzacz włączy się nawet 
wtedy, gdy w domu nikogo nie ma. Jeśli nie chcemy, 
aby odkurzacz zbliżał się do przewodów kompute-
rowych lub delikatnych obiektów dekoracyjnych, 
wystarczy oddzielić je od reszty pomieszczenia za 
pomocą wirtualnej ściany: SmartPro Active zapa-
mięta, w które miejsca nie powinien wjeżdżać. 

Pojemny akumulator starcza na 120 minut pracy, 
a gdy bateria jest prawie rozładowana, odkurzacz 
samodzielnie wraca do stacji dokującej.

SUBIEKTYWNIE: Twój kot wybrałby Philipsa 
SmartPro Active jako środek transportu. Ty wy-
bierz go jako pomoc domową.

Odkurzacz automa-
tyczny od Philipsa 
nie tylko jest funk-
cjonalny, ale także 
świetnie wygląda. 
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PHIATON BT 390 
 280 PLN, www.mp3store.pl

Funkcjonalne, niedrogie słuchawki Bluetooth, 
które możesz połączyć z dwoma źródłami 
dźwięku jednocześnie. Ich lekka, składana 
konstrukcja z miękkimi, nausznymi poduszkami, 
zapewni wiele godzin komfortowego słuchania 
- uwierz, będzie ich sporo, a to za sprawą potęż-
nego akumulatora starczającego na aż 30 godzin 
ciągłego odsłuchu. 

Przetworniki 40 mm pozwolą ci się cieszyć 
bogatym i czystym brzmieniem bez żadnych 
zakłóceń. Słuchawki obsługują Bluetooth 4.1, 
dzięki któremu połączenie ze źródłami dźwięku 
jest stabilne i nie przerywa się. Jeśli jakimś cudem 
uda ci się rozładować BT 390, żaden problem  
- słuchawki można podłączyć do odtwarzacza 
lub telefonu również za pomocą przewodu. 

SUBIEKTYWNIE: Nie możesz się zdecydować, 
czy akurat słuchać indie rocka na telefonie czy 
muzyki klasycznej na odtwarzaczu? Podłącz BT 
390 do obydwu i słuchaj naprzemiennie!

DIVOOM VOOMBOX  
TRAVEL (3. GENERACJA) 

 150 PLN, www.mp3store.pl

Designem Voombox Travel trzeciej generacji przy-
pomina nieco futurystyczną busolę, i to chyba najle-
piej zdradza jego przeznaczenie. Ten mobilny głośnik 
Bluetooth został zaprojektowany tak, aby wytrzymać 
nawet najtrudniejsze warunki środowiskowe w podró-
ży - niestraszne mu deszcz, kurz i upadki.

Kompaktowa obudowa skrywa dwa przetworni-
ki pełnozakresowe i towarzyszące im pasywne ra-
diatory, co sprawia, że odtwarzana muzyka brzmi 
pewnie i głośno. Szczególnie spodoba się on fa-
nom gatunków, w których główną rolę odgrywają 
basy: te potrafią wybrzmieć naprawdę mocno. 

Voombox Travel ma wbudowany mikrofon do 
prowadzenia połączeń telefonicznych. Akumula-
tor ładuje się niecałe trzy godziny i starcza na 
ponad sześć godzin słuchania i rozmawiania.

SUBIEKTYWNIE: Dla takiego towarzysza znaj-
dzie się miejsce w każdej paczce wybierającej się 
na wspólną majówkę.
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PIEGA MASTER LINE 
SOURCE 2 

 150 000 PLN, www.salonydenon.pl

Sprzęt audio „z grubej rury”, nie tylko pod wzglę-
dem cenowym. Master Line Source 2 to niemal 
dwumetrowa kolumna ważąca ponad 200 kg, 
zaprojektowana do bardzo dużych salonów. Se-
kretem jej brzmienia jest dipolowy system trój-
drożny, zapewniający idealny balans pomiędzy 
tonami wysokimi, średnimi i basami. 

Brzmienie Master Line Source 2 jest głębokie, 
szczegółowe i potężne. Trzy kanały idealnie 
zlewają się w pełną subtelności całość. Jednocze-
śnie kolumna ma dość neutralny profil odtwarza-
nia - nie podkoloryzowuje brzmienia, co zbliża ją 
do urządzeń referencyjnych. 

Oczywiście, dla najlepszego efektu należy połą-
czyć dwie Master Line Source 2 w system stereo. 
Umożliwi to wychwycenie wszystkich niuansów.

SUBIEKTYWNIE: „Dwie wieże” od Piegi są po-
dobnych rozmiarów co te u Tolkiena, ale grają 
znacznie lepiej.

TEAC 
TN-420-TD

 1 800 PLN, www.salonydenon.pl

Psychodeliczne kolory nie znalazły się na tym 
gramofonie przypadkowo - model został stwo-
rzony w celu upamiętnienia 50. rocznicy słynne-
go Lata Miłości 1967, które stało się jednym 
z najważniejszych wydarzeń w historii ruchu 
hippisowskiego. 

TEAC TN-420-TD wykonany jest z nieod-
kształcającej się płyty MDF, a ciężki aluminiowy 
talerz dodatkowo zapobiega powstawaniu 
rezonansów. Wewnątrz znajduje się napęd  
paskowy i silnik z dwiema prędkościami obroto-
wymi: 33 1/3 i 45 obrotów na minutę. Gramofon 
ma również wbudowany przedwzmacniacz  
oraz konwerter analogowo-cyfrowy z wyjściem 
USB. Całości dopełnia S-kształtne ramię z wkład-
ką AT-95E.

SUBIEKTYWNIE: Na takim sprzęcie możesz od-
tworzyć wszystko, czego zapragniesz, ale my 
polecamy Grateful Dead i The Beatles.
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Domowe systemy bezpieczeństwa 
czasami okazują się hitem, a czasami 
okazują się klapą. Fajnie, żeby tak drogi 
gadżet odróżnił biegającego po domu 
kota od rabusia, który właśnie upłynnia 
się z połową twoich kosztowności. 

Lighthouse AI ma zapobiec takim 
niezręcznym sytuacjom, dzięki algoryt-
mom uczenia się, technologii rozpoznawa-
nia twarzy i trójwymiarowemu mapowaniu 
pomieszczeń. Kamera reaguje tylko na 
ludzkie twarze, zatem wyśle notyfikacje 
jedynie w przypadku, w którym wykryje 
naprawdę nieprzewidzianą sytuację. 

Lighthouse AI nauczy się również jak 
wyglądają twoi domownicy: urządzenie 

Skydio R1 wygląda jak designerski dron, 
ale nie do końca nim jest. Producent 
określa go mianem „autonomicznej lata-
jącej kamery”. 

Urządzenie wyposażone jest w tryb 
śledzenia, ale w przeciwieństwie do 
tego znanego z konwencjonalnych 
dronów, wcale nie trzeba go ustawiać 
w aplikacji lub opcjach urządzenia - R1 
podąża za użytkownikiem samodziel-
nie. To zasługa 13 kamer, które jedno-
cześnie nagrywają materiał w jakości 
4K oraz informują urządzenie o prze-
szkodach terenowych. 

Wykorzystany w nim procesor 
NVIDIA Jetson umożliwia R1 planowa-

Nazwijcie mnie staromodnym, ale 
w skrobaniu długopisem po papierze 
jest pewna magia, której nie udało się 
odtworzyć nawet najbardziej dokład-
nym elektronicznym rysikom. Tworze-
nie notatek ze spotkań, szkiców i list 
zadań na kartce, niesie ze sobą swobo-
dę wyrazu. System inteligentnego pi-
sania Pen+ Ellipse to odpowiedź Mole-
skine na cyfrowe trendy w notowaniu. 

Długopis Pen+ współpracuje ze 
specjalnymi notatnikami Paper Tablet 
i Smart Planner, przesyłając zanotowa-
ne informacje do towarzyszącej mu 
aplikacji Moleskine Notes. Zastosowany 
papier z technologią Ncode rozpoznaje 

będzie mogło poinformować cię, kiedy 
konkretna osoba wyjdzie z domu lub do 
niego wróci. Kamera raczej nie trafi do 
regularnej sprzedaży w Polsce: aby przete-
stować ją w swoim domu, konieczne 
będzie jej sprowadzenie z USA.

SUBIEKTYWNIE: Nareszcie będziesz 
mógł sprawdzić, kto tak naprawdę 
wykradł twoje smakołyki z lodówki.

nie trasy w oparciu o dane z kamer. Do 
obróbki i montażu nagranego filmu 
wystarczy jedynie towarzysząca aplika-
cja mobilna, dająca wgląd w klipy zare-
jestrowane przez wszystkie kamery.

SUBIEKTYWNIE: Chcesz zrealizować 
film, ale nie masz kasy na zatrudnienie 
całej ekipy? Skydio R1 zastąpi przynaj-
mniej jej połowę.

każdy ruch Pen+, dzięki czemu wszyst-
kie twoje pomysły i rysunki trafiają 
bezpośrednio na połączone z nim 
urządzenie mobilne - nawet jeśli za-
miast słuchać szefa, bazgrzesz po 
marginesach.

SUBIEKTYWNIE: Kombinacja tradycyj-
nego notowania i technologii, która zwięk-
szy twoją kreatywność i produktywność.

LIGHTHOUSE AI
 1 050 PLN, www.light.house

SKYDIO R1
 8 550 PLN, www.skydio.com

MOLESKINE PEN+ ELLIPSE
 620 PLN, www.moleskine.com
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