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Zestaw kolumn głośnikowych Viper 5.0 to świetny 
wybór nawet dla wymagających miłośników wielkiego 
dźwięku kina domowego. Sprawi on, że filmy oglądane 
w zaciszu salonu zaskoczą Cię przestrzennością dźwięku 
i podkreślą dynamikę scen akcji. Dodatkowo głośniki 
frontowe zestawu sprawdzą się doskonale w konfiguracji 
stereo odtwarzając muzykę.

Znajdź nas na

R O Z B U D Z I  T W O J E  Z M Y S ŁY

www.wilson-hifi.eu
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Witamy

MICHAŁ LIS 
Sekretarz
Drugi po naczelnym, dobry duch 

i woda na młyn naszej redakcji. 
Pilnuje terminów, buduje treść 
magazynu i tworzy jego layout. 
Czasami też znajduje czas na 
filiżankę kawy, bez której nie 
wyobraża sobie życia.

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

NASI LUDZIE

NIE TYLKO NA PAPIERZE

Od redakcji
Pamiętacie piosenkę Video Killed the Radio Star z repertu-
aru Buggles, która miała swoją premierę pod koniec lat 70.?
40 lat po nagraniu tego utworu, radio nadal ma się dobrze.

Czy podobnie będzie w przypadku kina i serwisów VOD? 
Jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe „podgryzanie” 
kawałka tortu kinom przez Netflixa, bardziej telewizji, od któ-
rej odwraca się coraz większy odsetek osób, adaptujących się 
do ery natychmiastowego wyboru.
Rosnące ceny doświadczenia jakim jest obecność na filmie 

w kinie (lub nie na filmie... jeśli wiecie co mam na myśli...) nie 
wpłynęły póki co na osłabnięcie zainteresowania nim. Zwłasz-
cza hollywoodzkie kino akcji ciągle chcemy oglądać na dużym 
ekranie. Choć może robimy to dlatego, bo nie mamy alternaty-
wy? Bo nikt nie dał nam wyboru, by nowe Gwiezdne wojny 

obejrzeć w domowym zaciszu? Netflix na pierwszy sezon 
serialu The Crown wydał prawie pół miliarda (!) złotych, a gdy 
ogląda się nowe dzieło potentata, blade-runnerowe Altered 
Carbon, można odnieść wrażenie, że kolejna bariera finanso-
wej rozpusty została tu przekroczona. Zarazem oglądanie na 
ekranie 4K to doprawdy michael-bay’owe przeżycie.
Za kino nadal trzymam kciuki, Netflixowi natomiast życzę, 

by nie wykupiło go Apple - mogłoby to spowolnić rozwój tej 
arcyciekawej platformy.

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

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

TABLETY I SMARTFONY
Interaktywne wydanie 

„Magazynu T3” to ta sama 
treść w nowoczesnej 

formie. Edycja skrojona na 
twojego iPada lub urządze-
nie z systemem Android.
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PULS

Najciekawsze zdobycze świata 
technologii zmierzające 
w twoim kierunku.

016
W PODRÓŻY

Z pomocą tych gadżetów każdy wyjazd 
– nawet ten służbowy – stanie się 

prawdziwą przyjemnością.

017
10 POWODÓW

Dlaczego warto zainwestować pieniądze 
w słuchawki AKG K550 MKIII?

019
#TREND

Technologia, która dopasuje dźwięk  
do twojego wnętrza i pomaga  

usłyszeć każdą nutę!

020
FACET I KUCHNIA

Smaczne i zdrowe gotowanie  
w prawdziwie męskim wydaniu.

021
PROZA ŻYCIA

Zmień pracę w czterech ścianach na... 
pracę w ogrodzie. Nie musisz nawet  

sięgać po kosiarkę!

022
STYL

Zima już prawie za nami. Warto  
zatem rozejrzeć się za trochę lżejszą  

i stylową kurtką.

PRZEWODNIK: GADŻETY NA KAŻDĄ PODRÓŻ
W tym roku koniecznie wybierz się w niezapomnianą podróż! 
Podpowiemy ci, gdzie warto się udać i jakie gadżety spakować.

082
 

 

W CZTERY OCZY 
Phil Schiller z Apple: 

o hitach, opóźnie-
niach i przyszłości.

062
 

 

LISTA 
ŻYCZEŃ 2018
W 2018 roku czeka 
nas wiele ekscytują-
cych premier. Inteli-
gentniejszy sprzęt 
fitness, akcesoria 
mobilne, laptopy no-
wej generacji, robo-
ty... nie możemy się 
doczekać!

HORYZONT

070
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026
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wszystko, co chciałbyś wiedzieć  
o swoim inteligentnym domostwie.

028
EWOLUCJA WNĘTRZA
Jak sprawdzić, kto dzwoni do 
naszych drzwi, kiedy akurat nie  
ma nas w domu? Za pomocą  
Ring Video Doorbell 2.

031
AKTUALIZACJA

Asystent Google dzięki głośnikowi 
od Panasonica.

032
ANALIZA

Nie pamiętasz, czy przed wyjściem 
zamknąłeś okno? Dzięki tym czujni-
kom nie będziesz musiał wracać do 

domu, aby to sprawdzić.

015
BLOCKS CORE

Zegarek z możliwością doczepienia 
modułów zamiast... paska. 

018
WILSON EXCLUSIVE LINE EL-8
Kolumny podłogowe, które wyróżniają 

się praktycznie wszystkim.

024
SAMSUNG THE WALL
Komu modułowy telewizor?

036
MICROSOFT SURFACE BOOK 2

Czy logo wszechmocnego  
Microsoftu zmieni tego laptopa 
w przedmiot pożądania?

040  
LAPTOPY PREMIUM 4K

Czas na nowy laptop? Nie warto 
oszczędzać - te urządzenia nowej 
generacji towarzyszyć ci będą przez 

długie lata.

049
SPRZĘT

Audeze LCD-2 Classic, Cowon 
Plenue J, WD My Passport Wireless 
SSD, Fujifilm Instax Square SQ10 

oraz ReMarkable.

048
OPASKI FITNESS

Każdy producent opasek fitnesso-
wych twierdzi, że jego produkt jest 
najlepszy. Sprawdźmy, który spośród 
sześciu popularnych wygra w na-

szym teście.

056
MOTORYZACJA
Najciekawsze modele  

samochodów, jakie możesz  
znaleźć w salonach.

062
ROZRYWKA

Multimedialna dawka  
rozrywki dla każdego.

INTELIGENTNY DOM

ANTRAKT

AUTOPSJA

PRENUMERATA
Zaprenumeruj i oszczędzaj!

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

103
LISTA ZAKUPÓW

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

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

CRÈME DE LA CRÈME 
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MIO MIVUE 
C380 DUAL

 739 PLN, www.mio.com.pl

Niektóre gadżety nigdy nie wyjdą z mody. 
Jednym z nich są kamerki samochodowe, dzięki 
którym nie tylko możesz zarejestrować śmieszną 
sytuację na drodze, ale również dowodzić swoich 
praw u ubezpieczyciela lub przed sądem. 
W takich sytuacjach warto, aby jakość nagranego 
materiału była jak najlepsza. Z pomocą przyjdzie 
ci nowość od Mio - podwójna kamera MiVue 
C380, która może pełnić rolę zarówno wideoreje-
stratora, jak i asystenta kierowcy.  

MiVue C380 składa się z dwóch jednostek - jed-
ną zamontujesz na przedniej szybie, zaś mniejsza 
służy do nagrywania tego, co dzieje się za samo-
chodem. Ta większa nagrywa materiał w formacie 
.MOV (H.264), jakości 1080p i szybkości 30 kl./s. 
Dzięki zastosowaniu soczewki wykonanej w cało-
ści ze szkła i ultrawrażliwej na światło matrycy 
Sony Exmor (znajdziemy ją zarówno w przedniej, 
jak i tylnej kamerze) o jasności f/1.8, kamerce nie-
straszne kiepskie warunki widoczności. Warte 
podkreślenia jest również szerokie na 130 stopni 
pole widzenia urządzenia i G-Sensor, który auto-
matycznie włączy kamerę np. w momencie kolizji. 

Oczywiście MiVue C380 wyposażona jest 
w szereg użytecznych prezentów od Mio. Dzięki 
tylnej jednostce może ona wspierać kierowcę 
przy parkowaniu. Wbudowana baza fotoradarów 
z dożywotnią aktualizacją i system inteligentnego 
powiadamiania sprawią, że zwolnisz odpowiednio 
wcześniej, unikając dotkliwych punktów i kar 
finansowych.

Wbudowany moduł 
GPS pozwala na 
zapis prędkości 
oraz pozycji na 
Google Maps. Zapis 
prędkości może 
być widoczny lub 
nie na filmie – to 
nasz wybór. 

MiVue C380 pozwoli ci  
w efektywny i łatwy sposób 
doposażyć samochód.
Michał Lis, Redaktor T3

Prowadzący Michał Lis

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

Subiektywnie...

Najciekawsze zdobycze świata technologii zmierzające w twoim kierunku
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NA WIDOKU
Do sterowania MiVue C380 służy 
czytelny ekran w połączeniu 
z łatwymi w dostępie przyciskami. 
Doskonałym rozwiązaniem jest 
wyświetlane menu przycisków na 
ekranie, dzięki czemu ich obsługa 
nawet przy braku światła dzienne-
go jest dziecinnie prosta. 

ORIENTUJ SIĘ!
Zastosowanie dwóch matryc 
Sony Exmor sprawia, że kamerki 
doskonale radzą sobie z brakiem 
światła po zmroku. Bardzo czułe 
matryce doskonale przetwarza-
ją obraz nawet przy fatalnych 
warunkach atmosferycznych. 
Nie jest im tez straszna szybka 
zmiana światła czy tzw. rozbły-
ski, np. gdy wyjedziemy z tunelu 
w ostre słońce. 

MYŚLI ZA CIEBIE
Kamerka uruchamia się automatycznie 
ze startem silnika. Wbudowany sensor 
przeciążeń w połączeniu z wewnętrznym 
oprogramowaniem nagrają krótki filmik 
i zapiszą do specjalnego katalogu, gdy 
tylko przeciążenie ustawione przez ciebie 
osiągnie krytyczny limit. Takiemu filmowi 
nie grozi nadgranie. Ze specjalnego ka-
talogu możesz usunąć go, gdy będziesz 
tego sam chciał. Twoje nagranie zawsze 
będzie czekać w bezpiecznym miejscu.
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COTODAMA LYRIC SPEAKER 
 21 000 PLN, www.lyric-speaker.com

Trudno powstrzymać się od śpiewania ulubio-
nych utworów, nawet jeśli do końca nie znamy 
słów. Efekty mogą być całkiem komiczne, ale 
głośnik Cotodama Lyric Speaker powinien roz-
wiązać problem nieznajomości tekstów większo-
ści odtwarzanych przez niego piosenek - no, 
może za wyjątkiem tych niszowych trip-hopo-
wych artystów, których słuchasz na YouTube. 

Gadżet ten, chociaż dostępny na rynku od 
niedawna, może już pochwalić się wieloma na-
grodami i wyróżnieniami. Nic dziwnego - odtwa-
rza muzykę z serwisów streamingowych i źródeł 
lokalnych, jednocześnie wyświetlając tekst utwo-
ru w kolorystyce i czcionkach pasujących do 
nastroju każdego kawałka. Każdy głośnik wyko-
nany jest ręcznie, a miesięcznie powstaje ich je-
dynie 15. To co, chcesz coś super ekskluzywnego?

SUBIEKTYWNIE: Świetny wygląd, rewelacyjny 
dźwięk, innowacyjna funkcjonalność - szkoda, że 
w kosmicznej cenie!

ASUS NOVAGO
 Od 2 000 PLN, www.asus.pl

Wygląda niepozornie, ale Asus NovaGo to pionier 
- i to w wielu dziedzinach. Przede wszystkim 
mamy tutaj do czynienia z pierwszym laptopem 
wyposażonym w procesor ARM, i to nie byle jaki, 
ale znany z większości zeszłorocznych flagow-
ców Qualcomm Snapdragon 835.

Owszem, NovaGo może nie udźwignie wyma-
gających programów graficznych lub najnow-
szych gier, ale jego funkcjonalność leży gdzie 
indziej. To przede wszystkim laptop internetowy 
z modemem LTE i ultrawytrzymałą baterią star-
czającą nawet na 22 godziny oglądania filmów. 
Ponadto ściągnięcie dwugodzinnej produkcji to 
kwestia jedynie 10 sekund. 

NovaGo charakteryzuje się również super-
szybką gotowością do pracy: wystarczy nacisnąć 
przycisk Power i... oglądać.

SUBIEKTYWNIE: Rozrywkowy laptop, który  
nie przyda ci się w pracy. Co innego po jej 
zakończeniu...

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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SONORO RELAX 
 1 700 PLN, www.tophifi.pl

W dzisiejszym świecie trzeba dbać nie tylko 
o kondycję fizyczną, ale i psychiczną. Wielu z nas 
zaniedbuje ten drugi czynnik, zapominając, że jest 
on równie ważny dla zdrowia, co sprawne ciało. 

Sonoro Relax pomoże ci w odprężeniu się 
i zrelaksowaniu nawet po najbardziej stresującym 
dniu, a to za sprawą wbudowanych ćwiczeń 
medytacyjno-relaksacyjnych oraz playlist 
z kojącymi odgłosami natury. Programy relaksa-
cyjne zawarte w tym gadżecie powstały we 
współpracy ze specjalistami z dziedziny wellness.

Ponadto urządzenie ma wsparcie dla Spotify 
Connect, radia FM/DAB+, komunikacji Bluetooth 
i Wi-Fi oraz multiroom. Jeśli wcześnie rano 
zamiast śpiewu ptaków wolisz energetyzujące 
bity, możesz ustawić w nim swoją ulubioną stację 
i zacząć dzień tak, jak masz na to ochotę. Niby 
drobiazg, a cieszy.

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

CASIO G-SHOCK 
RANGEMAN GPR-B-1000-1

 3 900 PLN, www.casio.com

Idealny zegarek dla miłośników wycieczek 
w nieprzyjaznym terenie i trudnych warunkach 
atmosferycznych. Ta nowa wersja popularnego 
czasomierza została zaprojektowana z uwzględ-
nieniem wszystkich najnowszych trendów, 
jednocześnie zachowując surowego ducha 
oryginału. 

Rangeman jest w pełni odporny na zamocze-
nie, zapiaszczenie i zabłocenie. Funkcja GPS 
Navigator wyświetla na ekranie kompas, który 
w czasie rzeczywistym określa twoje położenie 
i kierunek do celu. 

Dzięki minipanelowi słonecznemu możesz 
podładować zegarek w trasie, ale istnieje również 
możliwość jego bezprzewodowego ładowania. 
Funkcja Backtrack pomoże ci natomiast w po-
wrocie do punktu startowego wycieczki.

SUBIEKTYWNIE: Gratka dla najbardziej hardko-
rowych miłośników obcowania z naturą.

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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Spójrzmy prawdzie w oczy: prze-
strzenne VR to fajna opcja, ale wyma-
ga sporej ilości miejsca. Jeśli akurat nie 
dysponujesz pokojem o wielkości mini-
mum 30 m2, na dodatek z gołymi, wy-
łożonymi jedynie miękkim materiałem 
ścianami, krzesło Roto VR może ci się 
spodobać. 

Podłączasz je bezpośrednio do swoje-
go komputera. Roto VR samodzielnie 
obraca się w wybranym przez ciebie 
kierunku - jego zasięg to 360 stopni, dzięki 
czemu masz pełen zakres ruchów. W pod-
stawowej wersji otrzymujemy krzesło, 
inteligentną bazę, sensor ruchu głowy 
i specjalne pedały dotykowe, za pomocą 

Plastikowe opakowania to jedne z naj-
trudniej rozkładalnych materiałów, jakie 
kiedykolwiek powstały. Większość 
organizmów odpowiedzialnych za 
oczyszczanie gleb i wód, po prostu nie 
umie sobie poradzić z tego typu polime-
rami, które coraz częściej trafiają do 
środowiska. Dlatego warto jest zaopa-
trzyć się w Quartz Bottle - pierwszą 
butelkę z filtrem oczyszczającym wodę, 
którą można powtórnie ładować. 

Zamiast znanych filtrów chemiczno-
-mechanicznych, Quartz Bottle wyko-
rzystuje bakteriobójcze światło UV-C, 
które nie tylko oczyszcza każdą wodę 
do postaci wody pitnej, ale również 

Nie każdego rowerzystę interesuje, jaki 
dystans pokonał i jak jego aktualna 
jazda wypada na tle poprzednich, ale 
niektórzy to uwielbiają. To właśnie dla 
takich fanatyków danych stworzone 
zostały okulary przeciwsłoneczne 
Everysight Raptor AR. 

Oprócz ochrony twoich oczu przed 
światłem słonecznym i pyłem, mierzą 
one szereg parametrów jazdy, które 
następnie wyświetlane są na szkłach. 
Informacje te aktualizowane są w czasie 
rzeczywistym i dotyczą m. in. lokalizacji, 
czasu jazdy, pokonanych kilometrów 
czy średniej prędkości. Po zakończeniu 
trasy, możesz udostępnić swoje dane 

których możesz przemieszczać się w grze, 
nawet jeśli w rzeczywistości siedzisz. 

Ponadto Roto VR ma nie wywoływać 
choroby lokomocyjnej - dobra wiado-
mość dla osób, które miewają z tym 
problemy.

SUBIEKTYWNIE: Najbardziej komfor-
towy sposób na zabawę w wirtualnej 
rzeczywistości.

służy do sterylizacji butelki, dzięki 
czemu nie przesiąka ona nieprzyjem-
nym zapachem. Ten ciekawy gadżet 
ma pojemność 525 ml i może być 
zamawiany przez oficjalną kampanię 
IndieGoGo.

SUBIEKTYWNIE: Sprytnie i z posza-
nowaniem środowiska - czy może być 
coś lepszego?

w popularnej aplikacji Strava. 
Ponadto okulary wyposażone  

są w... kamerę - za pomocą jednego 
ruchu palcem lub komendy głoso-
wej, możesz zrobić zdjęcie lub wideo 
w jakości HD.

SUBIEKTYWNIE: Najlepszą motywa-
cją są dla ciebie własne wyniki i osią-
gnięcia? Pokochasz Raptor AR.

ROTO VR CHAIR
 Od 3 330 PLN, www.rotovr.com

QUARTZ BOTTLE
 330 PLN, www.clearlyquartz.com

EVERYSIGHT RAPTOR AR 
 Od 1 700 PLN, www.everysight.com
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OLYMPUS  
PEN E-PL9

 2 499 PLN (body), www.olympus.pl

Lubimy bezlusterkowce - ich kompaktowe wymia-
ry często idą w parze ze stylowym wyglądem, 
a imponujące możliwości fotograficzno-filmowe 
pozwalają każdemu na zostanie mistrzem obiekty-
wu. Dwa lata po premierze stylowego PEN E-PL8, 
Olympus wypuścił jego eleganckiego następcę. 

PEN E-PL9 to nie tylko świetny i przystępny 
aparat fotograficzny, ale także doskonałe narzę-
dzie dla amatorów vlogowania czy tworzenia 
zawartości na YouTube. Dzięki możliwości nagry-
wania filmów w jakości 4K, każdy użytkownik 
łatwo nakręci profesjonalnie wyglądający materiał, 
który nie będzie wymagał skomplikowanej obróbki 
technicznej. Ważną nowością jest wbudowana 
lampa błyskowa, która z pewnością przyda się 
miłośnikom dokumentowania nocnych scen. Oczy-
wiście zachowana została również gorąca stopka, 
w którą można wpiąć opcjonalny wizjer elektro-
niczny lub zewnętrzną lampę błyskową. 

Aparat wyposażony jest w moduł łączności 
Wi-Fi i Bluetooth LE. Ten ostatni umożliwia 
precyzyjne sterowanie urządzeniem za pomocą 
smartfona. Wygląd PEN E-PL9 nie uległ znaczą-
cym zmianom - to wciąż ten sam elegancki 
i zgrabny korpus z wygodnymi przyciskami - po-
prawiona została natomiast jego ergonomia. 
Szykuje się funkcjonalny, łatwy w obsłudze i przy-
jazny dla początkujących aparat fotograficzny - 
chcemy go wypróbować jak najszybciej!

SUBIEKTYWNIE: Nigdy nie miałeś styczności 
z fotografią? Nie szkodzi - PEN E-PL9 i tak pomo-
że ci ją pokochać.

Nowy bezluster-
kowiec Olympusa 
w sprzedaży już 
w marcu. Nie mo-
żemy się doczekać 
nakręcenia nim 
pierwszych filmów 
w 4K!

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

DESIGN
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SANDISK EXTREME 
PORTABLE SSD 

 Od 350 PLN, www.sandisk.com

Historia z życia wzięta - kiedyś straciłem umiesz-
czone na dysku zewnętrznym zdjęcia z wycieczki 
po Europie, bo ktoś w samolocie mocniej rzucił 
moim plecakiem. Aby ustrzec się przed podobną 
sytuacją, możesz zaopatrzyć się w dysk SSD 
z serii SanDisk Extreme Portable - do wyboru 
250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Dzięki wytrzymałej 
obudowie, odporne są one na upadki, zapiaszcze-
nie i zamoczenie. Po podłączeniu ich do kompu-
tera, odczytasz pliki z prędkością 550 MB/s. 

Dołożone do hardware’u oprogramowanie 
SanDisk SecureAccess pomoże ci w dodatkowym 
zabezpieczeniu danych, tym razem przed inge-
rencją osoby trzeciej. Dzięki niemu możesz zaszy-
frować część plików i umieścić je chronionym 
hasłem folderze.

SUBIEKTYWNIE: SanDisk Extreme pomoże ci 
kompleksowo chronić to, co najważniejsze - zdję-
cia, dokumenty, filmy.

THULE ASPECT DSLR
 650 PLN, www.thule.com/pl

Jeśli nie powstrzymałeś się przed czytaniem 
naszych testów profesjonalnych aparatów 
i zakochałeś się w lustrzankach pełnoklatko-
wych, pewnie myślisz sobie: „OK, tylko jak ja 
tego giganta wcisnę do torby?”. Thule ma dla 
ciebie rozwiązanie - ten wygodny plecak zapro-
jektowany jest specjalnie dla profesjonalnych 
fotografów. 

Wyściełana miękkim materiałem komora cen-
tralna zmieści nie tylko twój aparat, ale i drona 
o wymiarach podobnych do DJI Mavic Pro. Do 
bocznych przegródek schowasz wszystkie filtry, 
obiektywy i lampy, a w tylnej kieszeni zmieści się 
laptop lub tablet. 

Plecak jest wodo- i wiatroodporny, można go 
swobodnie dopasowywać do swojej sylwetki, 
a dodatkowe kieszenie ułatwiają sięganie po 
najpotrzebniejsze drobiazgi.

SUBIEKTYWNIE: Twoje przenośne studio foto-
graficzne właśnie otworzyło swoje podwoje!

TECHNOMIERZ

WYKONANIE
FUNKCJE

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

ANTRAKT

Modułowe gadżety to jedna z najgorętszych koncepcji ostatnich sezonów. Nic dziwnego - idea samodzielnego budowania 
swojego wymarzonego urządzenia i pełnego dostosowania go do swoich potrzeb, pozostaje niezmiennie kusząca. Na rynku 

smartwatchy najciekawszą propozycją tego typu jest BLOCKS - zegarek działający na Androidzie 8.0 Oreo z możliwością 
doczepienia dodatkowych modułów zamiast... paska. Nie oznacza to, że podstawowa wersja smartwatcha jest bezużyteczna. 

W bazowym zestawie BLOCKS Core znajdują się takie smaczki jak jasny i ostry ekran AMOLED, zestaw czujników do 
zapisywania aktywności fizycznej czy głosowe sterowanie za pomocą Alexy. Wystarczy jednak dokupić kilka niewielkich 

modułów, aby zmienić zegarek w mobilne centrum dowodzenia. Na razie dostępnych jest sześć modyfikacji, w tym czujniki 
warunków środowiskowych, GPS, dodatkowa bateria i sensor pracy serca, ale producent zapowiada ich aż 18!

860 PLN za BLOCKS Core / 117 PLN za jeden moduł, www.chooseblocks.com

BLOCKS CORE

IDEALNE POŁĄCZENIE
Moduły przyłączane są do smart- 

watcha po odczepieniu paska. Pod-
łączenie dodatkowego elementu jest 

bardzo proste, a noszenie zegarka 
BLOCKS jest równie wygodne z jed-

nym, jak i z sześcioma dodatkami.



MIEJSCA  
BEZ ZIMY

SYCYLIA
Pełna małych, kameralnych 
knajpek i monumentalnych 
ruin z czasów antycznych, 
Sycylia to doskonałe miejsce 
na szybki zimowy wypad. 
Niezależnie od tego, czy wo-
lisz nocne życie Palermo czy 
ciche dostojeństwo Syrakuz - 
na Sycylii znajdziesz miejsce, 
które cię zauroczy.

MAROKO
Zatop się w alejkach souków 
w Marakeszu, a potem udaj 
się na emocjonujący wind-
surfing w As-Suwajrze. 
W lutym możesz liczyć na 
prawie osiem godzin słoń-
ca i temperatury sięgające 
niemal 21°C. W górach będzie 
chłodniej, ale nie spotkasz aż 
tylu turystów.

KRETA
Długie plaże, wycieczki na 
szlakach, piękne miastecz-
ka i intrygujące, starożytne 
pałace... Kreta ma w sobie 
wszystko i jeszcze więcej, 
dzięki czemu pokonasz zi-
mową chandrę. Pamiętaj, że 
w południowej części wyspy 
będzie znacznie cieplej niż na 
północy! 

TOP TRZY
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W podróży

NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA
Z pomocą poniższych gadżetów każdy wyjazd - nawet ten  

służbowy - stanie się prawdziwą przyjemnością.

 AUDIO-TECHNICA ATH-SR5BT
O wyjątkowości tego konkretnego modelu słuchawek od  
Audio-Techniki decyduje nie tylko lekka i stylowa konstruk-
cja z pianką dostosowującą się do kształtu małżowiny oraz 
45-milimetrowe przetworniki o szerokim paśmie przenosze-
nia, ale również wytrzymały akumulator wystarczający na  
aż 38 godzin! 
690 PLN, www.tophifi.pl

Najlepszy sprzęt do bagażu podręcznego.
SKŁADANE SŁUCHAWKI

 APPLE IPAD 9,7 CALA
Doskonały do pracy i roz-
rywki. Dzięki iPadowi nie 

będziesz się nudzić nawet 
podczas najdłuższego 

lotu. Od 1 800 PLN,  
www.apple.com/pl

 MAYFAIR  
10,5 CALA KNOMAD 

Trzymaj wszystkie swoje 
dokumenty i urządzenia 
elektroniczne w tej po-
ręcznej, wodoodpornej 

torbie. 280 PLN,  
www.knomobags.com

 PODUSZKA NA 
SZYJĘ COCOON
Miękka, dmuchana 
poduszka, która 
zmieści się w nawet 
najmniejszym baga-
żu. 110 PLN,  
www.cocoon.at

 MOLESKINE CAHIER
Jeden z najbardziej  

znanych notatników 
świata w nieco luźniejszej 

odsłonie. Przeszycia  
dodają mu niepowtarzal-

nego charakteru. 30 PLN,  
www.moleskine.com  

 OPASKA COCOON DE LUXE
Maska tak wygodna jak okulary przeciw-
słoneczne: nie uciska głowy ani powiek.
55 PLN, www.cocoon.at

AKG N60NC WIRELESS   
Te nauszne słuchawki oferują 15 godzin odtwarzania z włą-

czonym systemem aktywnej redukcji zakłóceń i Bluetoothem 
(w trybie przewodowym akumulator starcza na dwa razy 

tyle). Niewielka konstrukcja składa się na płasko, dzięki cze-
mu zmieścisz ją w każdej torbie. Zastosowanie aptX gwaran-

tuje doskonały dźwięk bezprzewodowy. 
1 300 PLN, www.jbl.com.pl



 MAR ZEC 2018 T3 17

Horyzont
10 powodów

AKG K550 MKIII
W życiu każdego miłośnika muzyki następuje ten moment, aby porzucić bezpieczne filtry 

dźwiękowe i zagłębić się w świat brzmienia referencyjnego. Jest aż dziesięć powodów, które 
przemawiają za tym, żeby twoim towarzyszem w tej podróży zostały słuchawki AKG K550 MKIII.

1 000 PLN, www.jbl.com.pl

10 POWODÓW, BY KUPIĆ...

1  TRADYCJA
Na pewno kojarzysz markę AKG 

i sygnowane przez nią produkty audio, na-
stawione przede wszystkim na precyzyjną 
i bezkompromisową reprodukcję dźwięku. 
AKG K550 MKIII dumnie kontynuuje jej dzie-
ło, stanowiąc idealny wzorzec brzmienia.

2  LEKKOŚĆ
K550 MKIII wyróżniają się wśród innych 

słuchawek referencyjnych niesamowicie lek-
ką i komfortową konstrukcją. Miękkie podusz-
ki nauszników delikatnie otulają małżowiny, 
chroniąc przed odgnieceniami nawet w trak-
cie długotrwałych sesji z ulubioną muzyką.

3  IZOLACJA
Dzięki specjalnej konstrukcji z za-

mkniętymi muszlami, słuchawki umożliwią ci 
kompletne zatracenie się w dźwięku. Pasyw-
na redukcja szumów sprawdza się w nich 
tak samo dobrze, jak w niektórych innych 
modelach jej aktywna odmiana!

4  WYGODA
Audiofilskie doznania to domena 

jedynie domowego słuchania? Z K550 MKIII 

będziesz mógł zabrać je ze sobą w podróż. 
Zastosowany w słuchawkach specjalny me-
chanizm składania na płasko 2D-Axis umoż-
liwi ci ich wygodny i bezpieczny transport.

5  WYTRZYMAŁOŚĆ
K550 MKIII wyróżniają się wysoką ja-

kością wykonania. Twarda, metalowo-plasti-
kowa obudowa została zaprojektowana tak, 
aby znosić trudy transportu, a możliwość 
odpięcia kabla chroni przed jego zerwaniem 
lub uszkodzeniem.

6  MOC
Słuchawki wyposażone są w ogromne 

przetworniki 50 mm, które dostarczą ocean 
dźwięku prosto do twoich uszu. Rozmiar ten 
pozwala na stworzenie tak cenionego efektu 
przestrzennego brzmienia charakterystycz-
nego dla otwartych słuchawek.

7  BALANS
AKG K550 MKIII charakteryzują się bo-

gatym brzmieniem, uwydatniającym głębię 
basów i szczegóły pasma średniego, jedno-
cześnie nie zaburzając równowagi dźwięku. 
Pozwala to na reprodukcję muzyki w dokład-

nie taki sposób, jaki chciał osiągnąć artysta.

8  ZASIĘG
Przewód AKG K550 MKIII ma aż 3 me-

try, co pozwoli ci na spokojne rozłożenie się 
na kanapie, podczas gdy słuchawki podłą-
czone są do zestawu audio. Wysoka jakość 
kabla OFC na poziomie 99,99% zapewnia, 
że odsłuch nie zostanie zaburzony przez 
jakiekolwiek zakłócenia.

9  WSZECHSTRONNOŚĆ
Twój system audio wyposażony jest 

w wyjście 6,3 mm (tzw. dużego jacka)? Nie 
ma problemu - do K550 MKIII dołączona 
została wysokiej klasy przejściówka, za 
pomocą której podłączysz słuchawki do 
swojego sprzętu.

10 CENA
Słuchawki referencyjne cieszą się 

uznaniem audiofilów ze względu na spekta-
kularny efekt, jaki można uzyskać przy sto-
sunkowo niewielkich kosztach. Wystarczy, 
że podłączysz AKG K550 MKIII do źródła 
dźwięku ze wzmacniaczem i możesz cieszyć 
się muzyką najwyższej jakości.



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

ANTRAKT

Każdy audiofil ceniący sobie świetny wygląd posiadanego sprzętu audio, z pewnością patrzy na zdjęcie 
w tle z zainteresowaniem. Nic dziwnego - kolumny podłogowe Wilson Exclusive Line EL-8 wyróżniają się 
wśród innych urządzeń estetycznym wykończeniem z klasycznie wyglądającego lakieru fortepianowego. 

Pokrywa on sztywne, zapobiegające rezonansom obudowy, które kryją specjalnie zaprojektowane 
przetworniki. Tych jest trzy - dwa głośniki nisko- i średniotonowe o sztywnych, piankowych membranach 

i tweetery o miękkich kopułkach. Przetworniki są doskonale dostrojone względem siebie, dzięki czemu 
tworzą dookoła głośników bogatą i zbalansowaną przestrzeń dźwiękową z wyrazistymi basami i subtelny-

mi, jasnymi tonami wysokimi. Nietrudno zatracić się w głębokiej, pozbawionej zakłóceń muzyce, która 
brzmi dokładnie tak, jak życzył sobie tego jej wykonawca i producent… 

4 998 PLN (za parę), www.salonydenon.pl

WILSON EXCLUSIVE LINE EL-8

DESIGN NA MEDAL
Na pierwszy rzut oka widać, że te kolumny 
to produkt premium - wyróżnia je nie tylko 
staranne wykończenie, ale również smukły 
i elegancki design obudowy.

KONCERT  
DLA KAŻDEGO

Tak piękny sprzęt najlepiej 
jest wyeksponować w wi-
docznym miejscu, ale nie 

martw się - Wilson Exclusive 
Line EL-8 zostały zaprojek-
towane tak, aby można było 
postawić je przy ścianie bez 

utraty jakości dźwięku.
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#Trend

Kiedy słuchasz muzyki w zamkniętym 
pomieszczeniu, dźwięk odbija się od 
ścian, co wpływa na jego postrzeganie. 
Niektóre subtelne detale mogą zagubić 
się w tych zakrzywieniach. Na szczęście 
coraz więcej głośników i systemów au-
dio wyposażonych jest w technologię 
wyczuwania kształtu pomieszczenia. 
Urządzenie takie wykrywa, w których 
miejscach następuje odbicie lub pochło-
nięcie dźwięku i automatycznie koryguje 
swoje ustawienia tak, aby zrekompenso-
wać przestrzenne niedoskonałości.

Inteligentny głośnik HomePod od 
Apple, który ma być dostępny na rynku 
w pierwszych miesiącach tego roku, 
został zaprojektowany z myślą o ada-
ptowaniu się do kształtu pokoju. Rów-
nież nowa linia głośników multiroom od 
Dynaudio (www.dynaudio.pl), the Music 
Collection, została wyposażona w auto-
matyczny system RoomAdapt. 

Technologia wykrywania przestrzeni 
jest przydatna również dla systemów kina 
domowego. Amplituner Arcam AVR850 
(25 000 PLN, www.arcam.co.uk) wypo-
sażony jest w obsługę systemu Dirac Live. 
Wykorzystuje on specjalny mikrofon, za 
pomocą którego analizuje akustykę 
pomieszczenia. Na podstawie zebranych 
danych tworzy nowy profil dźwiękowy.

 JAMMY
Graj na gitarze kiedykolwiek 
i gdziekolwiek zechcesz. Cy-
frowe wiosło Jammy możesz 
łatwo schować do plecaka: 
gryf wsuwa się do obudowy. 
Dzięki złączu słuchawko-
wemu możesz ćwiczyć riffy 
bez przeszkadzania innym.
1 570 PLN,  
www.playjammy.com 

 UNISTELLAR EVSCOPE
Sprzęt ten powstał we  
współpracy z naukowcami 
z Instytutu SETI w Kalifornii. 
Dzięki zastosowanej w nim 
technologii Enhanced Vision, 
obraz oglądany przez jego 
lunetę będzie tak wyraźny  
jak nigdy wcześniej!
6 640 PLN,  
www.unistellaroptics.com

W tym miesiącu pomogą ci zostać gwiazdą rocka lub astronomem.
PEREŁKI CROWDFUNDINGU

#TREND

Dzięki tej technologii usłyszysz 
wszystko, co kiedyś leżało poza 
zasięgiem słuchu...

DŹWIĘK DOPASOWANY 
DO WNĘTRZA

NA PRAWO
DYNAUDIO MUSIC  
COLLECTION
Te głośniki multiroom 
wykorzystują technolo-
gię RoomAdapt do auto-
matycznego dostosowa-
nia audio do warunków 
przestrzennych.

DALEKO NA PRAWO
ARCAM AVR850
Ten superzaawansowany 
amplituner wyposażony 
jest również w obsłu-
gę Dolby Atmos oraz 
DTS-X.

APPLE HOMEPOD
Debiutancki produkt 

smart home od  
Apple będzie wyko-
rzystywał techno-
logię wykrywania 
kształtu pomiesz-
czenia do zmiany 
swojego profilu 

odtwarzania na ten 
najbardziej opty-

malny.
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Facet i kuchnia

ZUPA Z CYDRU I CALVADOSU
Zupa z cydru i calvadosu. Taki opis 
w restauracyjnym menu mówi sam za 
siebie. Nie trzeba wiedzieć, co się za tym 
kryje. Na pierwszy rzut oka widać, że to 
coś bardzo fajnego. Właśnie tak nazwa-
ny został jeden z deserów, na który 
trafiłem w małej prowansalskiej rodzin-
nej restauracji Claudine et Chantal 
w Sisteron. Z miejsca wzbudził moje 
zainteresowanie, a gdy wreszcie zupa 
trafiła na stół, okazała się hojnie zapra-

wiona śmietaną i podana z małymi 
kawałkami jabłek w cynamonie. Wszyst-
ko w tym deserze sprawiło, że postano-
wiłem odtworzyć ten pomysł w domu. 
Nie znam przepisu, z którego korzysta 
ekipa Claudine et Chantal, więc przed-
stawiam moją wersję deseru. Skoro to 
francuska receptura z użyciem francu-
skich klasyków, czyli cydru i calvadosu, 
do zupy dodałem także francuski creme 
fraiche i moją ulubioną tonkę, którą we 

Francji kupić chyba najłatwiej. Podczas 
gotowania część cydru odparowuje, 
a zupa nabiera intensywności. Wyraźnie 
wyczuwalny smak jabłek i cydru idealnie 
zgrywa się ze smakiem śmietany. Miód 
i calvados dodatkowo przełamują ten 
zestaw i podbijają całość. Zupa z cydru 
i calvadosu najlepiej smakuje jako 
chłodnik. Odstawiona do ostygnięcia 
lekko gęstnieje. I oczywiście smakuje po 
prostu wybornie!

PRZEPIS NA

SKŁADNIKI
 › 500 ml francuskiego wytrawnego cydru
 › 100 ml calvadosu
 › 200 g creme fraiche ok. 40%  

(lub zwykłej gęstej śmietany)
 › 1 duże lub 2 małe jabłka (np. Empire)
 › 2 łyżki gęstego miodu  

(np. mniszkowego)
 › duża szczypta mielonego cynamonu
 › trochę świeżo startej gałki 

muszkatołowej
 › trochę świeżo startej lub utłuczonej 

w moździerzu tonki (albo wanilii)
 › trochę masła

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

PRZEPIS
 ● Cydr oraz 50 ml calvadosu przelej do 

małego garnka. Dodaj łyżkę miodu 

i doprowadź do wrzenia.
 ● Zdejmij zupę z ognia, dodaj śmietanę 

i wymieszaj rózgą. Postaw z powrotem 
na ogniu i gotuj, co jakiś czas miesza-
jąc, przez ok. 15-20 minut. Odstaw do 
wystudzenia na 15 minut.

 ● W tym czasie obierz jabłko ze skórki 
i pokrój na niewielkie kawałki.

 ● W rondlu roztop trochę masła. Dodaj 
kawałki jabłka i łyżkę miodu. Podduś 
przez chwilę, mieszając, a następnie 
wlej 50 ml calvadosu.

 ● Dodaj cynamon, gałkę muszkatołową 
i tonkę (lub wanilię). Duś, od czasu do 
czasu mieszając, aż płyn zredukuje się 
i zgęstnieje, a jabłka zmiękną.

 ● Zupę podaj z porcją jabłek - przestu-
dzoną, jako chłodnik.
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Horyzont
Proza życia

NAJLEPSZE DOMOWE BIURO
Zamień pracę w czterech ścianach na... pracę w ogrodzie.  

Nie musisz nawet sięgać po kosiarkę!

Coraz więcej osób decyduje się na pracę 
zdalną. Nie jest ona jednak tak prosta, jak 
mogłoby się to wydawać: wielu pracowni-
ków ma problem z rozdzieleniem przestrze-
ni do pracy i przestrzeni do relaksu. Dlatego 
niezłym rozwiązaniem mogą być kapsuły 
biurowe. Te minibiura można postawić 
w ogrodzie, tworząc tym samym spokojne 
i pozbawione codziennych „rozpraszaczy” 
miejsce do pracy. 

Ciekawe rozwiązania posiada chociażby 
Pod (www.pod-space.co.uk), w którego ofercie 
znajdują się kapsuły o różnej wielkości i prze-
znaczeniu. Jeśli potrzebujesz po prostu kawał-
ka miejsca do rozłożenia laptopa, możesz 
skusić się na najmniejszą opcję Micro Pod 
o wymiarach 2,5 x 2 x 2,5 metra. Kapsuła nie 

jest jedynie budką zbitą z desek, ale pełno-
prawnym pomieszczeniem z podgrzewaną 
podłogą, oświetleniem i kilkoma oknami, 
wpuszczającymi do wnętrza jak najwięcej 
światła słonecznego. 

Podobny, chociaż nieco mniej designerski 
produkt ma w ofercie Smart Garden Offices 
(www.smartgardenoffices.co.uk). Cieka-
wą, przyjazną dla domowego budżetu opcją 
jest w pełni wyposażony budynek o wymia-
rach 3,2 x 2,1 m z serii Classic. 

Oczywiście jeśli masz w sobie żyłkę maj-
sterkowicza, możesz skusić się na samodzielne 
zbudowanie takiego minibiura. O czym warto 
pamiętać? Przede wszystkim o oświetleniu 
i ogrzewaniu; bardzo ważny jest również do-
stęp do internetu.

CONTIGO 
WEST LOOP 2.0
Stabilny kubek z zamknięciem 
pokrywy wykonanym w tech-
nologii Autoseal, która chroni 
przed rozlaniem się napoju. 
Trzyma ciepło do 5 godzin, 
zaś zimno - aż 12. Pojemność 
470 ml spokojnie wystarczy na 
twoją poranną kawę.
120 PLN, www.kubekcontigo.pl

FJORD 
NANSEN LANDO
Wytrzymały kubek o no-
woczesnym wzornictwie. 
Dzięki stopce dopasowanej do 
uchwytów samochodowych, 
łatwo będziesz mógł z niego 
korzystać podczas codziennej 
drogi do pracy. Napój pozo-
stanie ciepły przez 5 godzin.
70 PLN, www.fjordnansen.pl

CONTIGO METRA
Ten kubek zabierzesz ze sobą 
nie tylko do pracy, ale i na 
szlak. Dzięki gumowanemu 
uchwytowi nie wypuścisz go 
z dłoni, nawet jeśli masz na 
sobie rękawiczki. Specjalny 
system blokady pozwala na 
obsługiwanie go jedną dłonią.
150 PLN, www.kubekcontigo.pl
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 TIMBERLAND
Znany model, zupełnie nowy 
charakter. Popularna, inspirowana 
fasonami militarnymi kurtka M65 
w modnym wzorze moro wygląda 
elegancko. 
700 PLN, www.e-timberland.pl

 DIVERSE 
Ta pikowana kurtka męska nadaje 
się zarówno do codziennych spa-
cerów, jak i do uprawiania sportu. 
Pomarańczowe akcenty ożywiają 
każdą stylizację.
250 PLN, www.diversesystem.com

 LEE
Klasyczny bejsbolowy fason, za-
trzaski i kontrastujące przeszycia 
to propozycja od kultowej marki 
Lee. Lekka, kolorowa, w sam raz 
na pierwsze cieplejsze dni. 
500 PLN, www.lee.pl

 WRANGLER
Wodoodporna, kolorowa wiatrów-
ka z kapturem. Zakładana przez 
głowę, ma kaptur i rozpięcie na 
zamek błyskawiczny.
400 PLN, www.wrangler.pl

 MEDICINE
Kurtka z kolekcji Medicine City 
Rhythms to doskonałe uzupeł-
nienie miejskiej stylizacji - jest 
nie tylko efektowna, ale i bardzo 
praktyczna.
270 PLN, www.wearmedicine.com 

NAJGORĘTSZE NOWE ZEGARKI
 TISSOT  

EVERYTIME  
SWISSMATIC  

 DREYFUSS AND  
CO MEN’S 1953  
BLUE RUBBER 

 TRIWA PINE 
FALKEN

Stalowy pasek i czarna 
tarcza z opisanym  
cyframi arabskimi 
cyferblatem - czego 
można chcieć więcej? 
Model ten łączy w sobie 
prostotę i elegancję. 
1 700 PLN,  
www.tissotwatches.com/pl

Gumowe paski są dobre 
dla dzieci? Wcale nie 
- udowadnia to ten 
nowocześnie wygląda-
jący, utrzymany 
w srebrno-granatowej 
kolorystyce model.  
4 000 PLN,  
www.dreyfussandco.com

Zielona tarcza zegarka to 
jeden z najciekawszych 
trendów tej wiosny, 
a żaden inny zegarek  
tak dobrze nie podkreśla 
tej cechy, jak ten stylizo-
wany na lata 50. model 
od Triwy z aluminiową 
kopertą. 690 PLN,  
www.triwa.com

KURTKI WIOSENNE Sezon noszenia piętnastu warstw ciuchów za 
nami, ale wiosna jeszcze nie rozgościła się u nas 
na dobre - warto zarzucić jakąś stylową kurtkę.

ZEGAR TYKA
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Czasami warto jest mieć 
w szafie coś uniwersal-
nego, co pasuje zarówno 
do codziennych styliza-
cji, jak i na nieco ważniej-
sze okazje. Proste, skó-
rzane trampki Jil Sander 
w kolorze Antic Nero 
doskonale sprawdzą się 
zarówno na mieście, jak 
i biznesowej imprezie. 
Wyróżniają je detale - 
gruba podeszwa z krepy 
naturalnej i sznurowanie 
z metalowymi oczkami 
dla wspinaczy. 
2 500 PLN,  
www.zalando.pl

ZŁAP STYL!

MICHAEL B JORDAN
Złoczyńca w Czarnej Panterze,  

mistrz stylu w realu.

KASA NIE 
GRA ROLI

Wznieś się na wyżyny stylu  
w tenisówkach od Jil Sander.

KURTKA
Kurtki bomberki świetnie wyglą-
dają z ciemnymi spodniami-rurka-
mi i trampkami utrzymanymi 
w stylistyce retro. Młodzieżowy, 
zadziorny look uzyskasz dzięki 
stylizowanym na bluzy uniwersy-
teckie rękawom, takim jak w kurt-
ce Rackam Sports Bomber  
(790 PLN, www.zalando.pl).

T-SHIRT
Wzór na koszulce powinien sta-
nowić główny element stylizacji. 
Wiele ciekawych propozycji ma 
w swojej ofercie French Kick  
(130 PLN, www.frenchkick.com). 
Pamiętaj, że reszta looku musi 
pozostać stonowana.

BUTY
Klasyka gatunku - model Nike Air 
Jordan 1 Retro High OG (640 PLN, 
www.nike.com/pl) jest nie tylko 
wygodny, ale i elegancki. Wysokiej 
jakości skórzane wykończenie 
w odcieniach czerwieni lub złota 
i błękitna podeszwa. 

Jak na jedne z najpopularniejszych spodni na świecie, jeansy 
(i ich właściciele) często padają ofiarą modowych wpadek. Nic 
tak nie psuje stylizacji, jak przykrótka lub zbyt długa nogawka, 
fałdy materiału koło paska lub smutno odstające tylne kieszenie. 
Jeśli zauważyłeś te objawy u siebie, mamy złą wiadomość - do 
tej pory nosiłeś źle dopasowane spodnie. Spokojnie, to uleczalne, 
a poniższe rady ułatwią ci dobór odpowiednich jeansów. 

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na kolor i krój. Jeansy 
w ciemnogranatowym kolorze to jeden z najważniejszych 
artykułów, który powinien znaleźć się w męskiej szafie. Wielu 
mężczyzn boi się eksperymentować z krojami, ale warto się 
przełamać i wypróbować model z węższymi nogawkami. Nie 
muszą to być ultracienkie rurki, wystarczą spodnie ze zwęża-
nymi nogawkami, które optycznie wydłużają sylwetkę. 

Jeśli uważasz, że jeansy to nuda, możesz zdecydować się 
na sprany model: efekt delikatnego postarzenia świetnie 
współgra z codziennymi stylizacjami. Warto również zwrócić 
szczególną uwagę na szerokość spodni w pasie i ich wycięcie. 
Jeansy z niskim stanem dość często odsłaniają plecy przy 
pochylaniu się lub siadaniu - jeśli chcesz uniknąć tego średnio 
atrakcyjnego efektu, wybierz model z podwyższonym sta-
nem i wąskim obwodem pasa.

JAK DOBRAĆ 
IDEALNE SPODNIE 

JEANSOWE?
Nasi eksperci odkrywają sekrety noszenia 

jeansów na co dzień i od święta.

DENIM DLA KAŻDEGO



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

ANTRAKT

Z niektórymi nowościami technologicznymi jest tak, że sami nie wiedzieliśmy, jak bardzo ich pragniemy. Odkąd Samsung 
przedstawił na targach CES 2018 swoje najnowsze dziecko - modułowy telewizor Samsung The Wall, którego poszczególne 
elementy wykonane są w technologii MicroLED - miłośnicy gadżetów z całego świata nie mogą przestać wyobrażać sobie, 

kiedy powieszą to cudo na swoich własnych ścianach. Zaprezentowany podczas wydarzenia 146-calowy wariant zachwycał 
nie tylko wielkością, ale również cudownym oddaniem kolorów i kontrastów. To wszystko za sprawą technologii MicroLED, 

która oparta jest na mikroskopijnych, samopodświetlających się diodach LED. Każdy moduł wyposażony jest w setki malutkich 
punkcików, które wyświetlą nawet najmniejsze szczegóły, jednocześnie nie zdradzając, w którym miejscu kończą się poszcze-

gólne moduły. Samsung The Wall to telewizor w takim kształcie, jakiego tylko zapragniesz!

Cena nieznana, www.samsung.pl

SAMSUNG THE WALL

MATERIA NIEORGANICZNA
W przeciwieństwie do najczęściej wykorzystywanej tech-
nologii OLED, MicroLED opiera się na diodach LED wy-
konanych ze związków nieorganicznych. Są one ponadto 
znacznie mniejsze niż te organiczne.
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INTELIGENTNY  
DOM

Nowoczesny, bezpieczny i własny

Prowadzący Michał Lis

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

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

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



26  T3 MAR ZEC 2018

Inteligentny dom

Biurka, z których możesz ko-
rzystać zarówno w pozycji 
stojącej, jak i siedzącej, to 

bardzo dobre rozwiązanie, ale nie wyeli-
minuje ono całego problemu. Zanim 
zdecydujesz się na jego zakup, skonsul-
tuj się z lekarzem - ból, który odczu-
wasz, może mieć także inne podłoże, 
niż samo siedzenie przy biurku.
Jeśli okaże się, że to jednak siedzący 

tryb życia jest przyczyną nawracające-
go bólu, wypróbuj biurko Elevo Convert 

Od siedzenia przy biurku bolą mnie plecy. Czy powinnam 
kupić stojące biurko?

ANDŻELIKA SOBCZAK, WROCŁAW

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

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

(1 100 PLN, www.elevodesk.eu). Meta-
lowy stelaż z półką na klawiaturę usta-
wia się na powierzchni stołu. W trakcie 
pracy możesz dostosowywać jego wy-
sokość do swoich potrzeb - jeśli akurat 
zechcesz zrobić sobie przerwę od sie-
dzenia, wystarczy delikatnie unieść całą 
konstrukcję. Duży blat pomieści nie tylko 

twojego laptopa, ale również dodatko-
we monitory czy tablet graficzny. 
Wolisz kupić zupełnie nowe biurko? 

Zainteresuj się linią BEKANT, którą ma 

w swojej ofercie IKEA. Nowoczesny 
i stylowy design łączy się w niej 
z możliwością regulowania wysokości 
biurka, tak, aby korzystanie z niego było 
jak najwygodniejsze. Możesz wybrać 
zwykłe blaty o różnej powierzchni oraz 
biurka narożne. Nam szczególnie spodo-
bało się biurko BEKANT 160 x 80 cm 
(2 750 PLN, www.ikea.com/pl) - pomie-
ścisz na nim wszystkie niezbędne 
dokumenty i akcesoria, jednocześnie nie 
zagracając swojej przestrzeni.

P
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Pytania i odpowiedzi

Spokojnie, nie jesteś pierwszą 
osobą, która miała problemy 
w porozumieniu się z Alexą. 

Echo Plus to inteligentny sprzęt, ale od 
czasu do czasu zdarzy mu się czegoś nie 
dosłyszeć lub niewłaściwie wykonać 
zadanie. 
Jeśli Alexa w ogóle nie odpowiada na 

twoje polecenia, sprawdź, czy głośnik na 
pewno poprawnie połączył się z twoim 
domowym Wi-Fi. Bez ciągłej łączności 
z siecią, nie będzie on mógł odpowiadać 
na twoje pytania, strumieniować multi-
mediów i sterować urządzeniami smart 
home. Warto zwrócić uwagę na to, 
gdzie ustawiłeś Echo Plus. Amazon 
rekomenduje umieszczenie głośnika 
w odległości przynajmniej 20 centyme-
trów od ścian i innych obiektów, które 
mogą powodować zakłócenia - takich jak 
elektroniczne nianie czy kuchenki 
mikrofalowe. Nie należy również stawiać 
Echo Plus w sąsiedztwie innych gadże-
tów lub na podłodze. Alexa może także 
mieć problemy z usłyszeniem twojego 
głosu, jeśli w jej sąsiedztwie znajduje się 
głośny klimatyzator lub nawilżacz 
powietrza. 
Pamiętaj również, że wirtualna asy-

stentka najlepiej radzi sobie ze spełnianiem 
szczegółowych poleceń - w aplikacji mo-
żesz sprawdzić, co urządzenie usłyszało 
zamiast twojej komendy. Aby Alexa lepiej 
rozpoznawała twój głos, warto skorzystać 
z funkcji „Voice training”, która odpowied-
nio skalibruje głośnik.

Najciekawszą propozycją jest 
IKEA Place, aplikacja rzeczywi-
stości rozszerzonej, którą 

możesz odpalić na każdym urządzeniu 
z iOS. Dzięki niej możesz sprawdzić, jak 
dowolny produkt z ich oferty będzie 
wyglądał w twoim domu. Oczywiście 
aplikacja zawiera jedynie meble i dodat-
ki IKEA, ale dla fanów skandynawskiego 
designu możliwość wypróbowania po-
nad 2 000 produktów w odpowiedniej 
skali i realistycznych warunkach oświe-
tlenia to idealne rozwiązanie i zabawa 
na wiele godzin. Gotową wirtualną 
aranżację możesz zapisać i przesłać za 
pomocą maila lub komunikatora. 
Funkcję tę znajdziesz również w apli-

Mój Amazon 
Echo Plus mnie 
ignoruje! Co robić?

Jakie aplikacje pomogą mi 
w aranżacji domu?

RADOSŁAW WIECZOREK, BYDGOSZCZ

MICHAŁ GRODECKI, ZGIERZ

SMART HOME DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Fibaro to kompleksowy zestaw dla inteligentnego domu.

Wiemy, inteligentny dom to bardzo 
kusząca, ale także nieco onieśmielają-
ca wizja. Na rynku dostępnych jest 
tyle systemów i standardów, że 
początkujący użytkownik smart home 
może się w nich łatwo pogubić. 

Na szczęście Fibaro ma na to 
sposób - zestaw Starter 
Kit Centrala (2 100 
PLN) to kompleksowy 
pakiet zawierający 
wszystkie niezbędne 
elementy, które pozwo-
lą ci na rozpoczęcie 
przygody z inteligent-
nymi systemami domo-
wymi. W środku znaj-

dziesz hub Home Center Lite, 
inteligentną przejściówkę do kon-
taktu Wall Plug oraz kilka czujników: 
zalania, dymu, ruchu i otwarcia 
okien. Całością systemu będziesz 
oczywiście mógł sterować za pomo-
cą dedykowanej aplikacji. 

System Fibaro współ-
pracuje z większością 
najpopularniejszych 
rozwiązań smart home, 
w tym Amazon Alexą 
i Asystentem Google, 
dzięki czemu łatwo roz-
szerzysz swój domowy 
ekosystem o inne urzą-
dzenia. 

kacji Amikasa (iOS, Windows).  Ten 
profesjonalny program do planowania 
wnętrz w trójwymiarze pozwala na 
zbudowanie, wykończenie i umeblowa-
nie pomieszczenia za pomocą produk-
tów różnych firm i projektantów. Pierw-
szym krokiem jest wybranie kształtu 
pomieszczenia spośród dostępnych 
propozycji lub opracowanie własnego. 
Możesz wybrać jego wymiary, pomalo-
wać ściany na różne kolory, wypróbo-
wać różne podłogi lub wykładziny 
i ustawić w nim meble. Tak przygotowa-
ne pomieszczenie możesz następnie 
obejrzeć z każdej strony i sprawdzić, czy 
na pewno twoja wizja będzie dobrze 
wyglądała w praktyce.

P

P



OCHRONA PRZED 
KRADZIEŻĄ

Możesz zamontować Ring 2 bez-
pośrednio na ścianie lub skorzystać 

z jednego z dwóch specjalnych 
uchwytów. Dzięki temu będziesz 
miał dokładny podgląd na to, co 
dzieje się przed twoimi drzwiami. 
Do zamocowania Ring 2 najlepiej 

użyć dołączonych do zestawu 
śrub antykradzieżowych, które nie 
pozwolą złodziejowi dobrać się do 

inteligentnego dzwonka.
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EWOLUCJA 
WNĘTRZA

Jak sprawdzić, kto dzwoni do naszych 
drzwi, kiedy akurat nie ma nas w domu? 
Za pomocą Ring Video Doorbell 2.



(BEZ)PRZEWODOWY
Ring 2 wyposażony jest w akumu-
lator, którego jedno naładowanie 
starcza średnio na sześć miesięcy 

użytkowania. Istnieje również możli-
wość podłączenia go do przewodów 

zasilających twój stary dzwonek - 
jeśli ktoś naciśnie Ring 2, w twoim 

domu odezwie się brzęczyk alarmu. 
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Ewolucja wnętrza

MIEJ OKO NA SWOJE 
DRZWI WEJŚCIOWE, 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
GDZIE AKURAT JESTEŚ
Ring 2 umożliwi ci podejrzenie, kto 
dzwoni do drzwi, bez konieczności 
ruszania się z kanapy.

Ile razy zdarzyło się, że po usłyszeniu 
dzwonka, biegłeś do drzwi w oczekiwaniu na 
przybycie upragnionej paczki, ale po spojrze-
niu przez wizjer okazało się, że zamiast kurie-
ra odwiedzili cię akwizytorzy? Dzięki inteli-
gentnemu dzwonkowi do drzwi Ring 2 
(jakiekolwiek podobieństwo do serii horro-
rów jest przypadkowe... mamy nadzieję), tego 
typu sytuacje już się nie powtórzą, a na 
dodatek zyskasz możliwość podejrzenia tego, 
kto stoi przed twoimi drzwiami z każdego 
miejsca na świecie. 
Ring 2 montuje się na miejscu starego 

dzwonka do drzwi. Jest on wyposażony 
w szerokokątną kamerę 160 stopni, wykry-
wającą gwałtowne lub długotrwałe ruchy. 
Jeśli ktoś zadzwoni do drzwi, Ring 2 natych-
miast prześle notyfikację na twojego smart-
fona lub komputer - możesz ją odebrać 
i sprawdzić, kto czeka przed domem. Funkcja 
ta działa również wtedy, kiedy akurat nie ma 
cię w mieszkaniu. Dzięki głośnikowi i mikro-
fonowi będziesz mógł porozmawiać ze stoją-
cą pod drzwiami osobą i, przykładowo, 
poprosić kuriera, żeby zostawił paczkę 
u jednego z sąsiadów. 
Oprócz tego Ring 2 może służyć jako 

kamera bezpieczeństwa. Wbudowany czujnik 
ruchu włączy się w momencie, w którym 
ktoś zacznie krążyć blisko twojego domu, 
a kamerka rozpocznie nagrywanie materiału 
w całkiem niezłej jakości 1080p. Otrzymasz 
również notyfikację na swoje urządzenie 
mobilne, z możliwością podejrzenia sytuacji 
na żywo. Odległość aktywności sensora 
ruchu najlepiej ustawić samodzielnie - jeśli 
twoje drzwi wychodzą bezpośrednio na 
ulicę, zbyt daleki zasięg czujnika spowoduje, 
że Ring 2 będzie ciągle bombardował cię 
notyfikacjami. W opcjach urządzenia można 
również ustawić martwe pole, które kamera 
będzie ignorowała - przydatne, jeśli miesz-
kasz w bliźniaku. Ring 2 jest w pełni odporny 
na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Inteligentny dzwonek kosztuje 580 PLN 

i dostępny jest na stronie producenta: www.
ring.com. Oprócz Ring 2 w pakiecie otrzymasz 
także wymienną, brązową obudowę i 30-dnio-
wy dostęp do chmury danych, w której urzą-
dzenie zapisuje wszystkie nagrania. Jeśli usługa 
ci się spodoba, będziesz mógł z niej korzystać 
za miesięczną opłatą 12 PLN.
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Pomożemy ci skonfigurować Ring 2 tak, aby w optymalny spo-
sób zapewnić twojemu domowi bezpieczeństwo.

INTELIGENTNY KRĄG

ZAMEK DO DRZWI  
Oczywistym dodat-
kiem do inteligent-
nego dzwonka do 
drzwi jest zdalnie 
odblokowywany 
zamek. Podejrzyj, 
kto przyszedł 
w odwiedziny, 

i otwórz mu drzwi 
bez ruszania się 
z pokoju. Ring 2 współpracuje 
z większością popularnych inteli-
gentnych zamków.

ECHO SHOW I FIRE TV
Najbardziej 
leniwi spo-
śród nas nie 
muszą na-
wet sięgać 
po telefon, 
aby spraw-
dzić notyfi-
kacje z Ring 2. Wystarczy, że 
poproszą Alexę (przez Echo Show 
lub Fire TV) o pokazanie tego, co 
dzieje się przed domem, na ekra-
nie głośnika lub telewizora.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE
Ring 2 nie łączy 
się bezpośrednio 
z żadnym syste-
mem inteligentne-
go oświetlenia, ale 
za pomocą IFTTT 
możesz zsynchro-
nizować go z do-
wolnym wybra-
nym. Kiedy czujnik kamery 
zarejestruje ruch, inteligentna 
żarówka zapłonie i oświetli prze-
strzeń przed domem.

UZUPEŁNIJ RING 2 
O INNE GADŻETY 
SMART SECURITY
Najlepsze połączenia, które 
zrewolucjonizują twój dom.

01

ŚCIĄGNIJ DEDYKO-
WANĄ APLIKACJĘ

Aplikacja Ring - Always Home 
dostępna jest zarówno na 
iOS, jak i na Androidzie. 
Uruchom ją i postępuj 
zgodnie z instrukcjami 
wyświetlającymi się na 

ekranie. Apka przeprowadzi 
cię przez proces podłączania 
dzwonka do domowego 

Wi-Fi i montowania urządze-
nia na ścianie.

02

OPCJE  
URZĄDZENIA

Za pomocą aplikacji sparuj 
Ring 2 ze smartfonem lub 
tabletem. Otrzymasz dostęp 
do jego szybkich ustawień - 
z ich poziomu możesz 
wyłączyć powiadomienia 
o dzwonku lub wykryciu 
ruchu oraz, jeśli twój Ring 2 
działa w trybie bezprzewodo-

wym, sprawdzić stan 
akumulatora.

03

USTAWIENIA  
RUCHU

To jedne z najważniejszych 
ustawień tego urządzenia, 
które powinieneś skonfiguro-
wać zaraz po zainstalowaniu 
swojego nowego dzwonka. 
W tym menu możesz wybrać 
zasięg czułości sensora Ring 
2, zablokować jego pracę 
w niektórych godzinach 
i dostosować wszystkie 

powiadomienia.

04

STREFY  
RUCHU

Apka przeskoczy w orientację 
poziomą i pokaże ci pole 

widzenia kamery. Przeciągając 
umieszczony z lewej strony 
suwak, możesz rozszerzyć 
pole widzenia sensora lub 
wyłączyć konkretne obszary. 
Dzięki temu nie będziesz 
otrzymywał powiadomień 
z posesji sąsiadów.

05

INTELIGENTNE  
POWIADOMIENIA
Za pomocą funkcji Smart 
Alert, możesz skonfigurować 
wyjątki, w których kamera nie 
będzie wysyłała powiado-
mień. Sensor zignoruje 
powtarzające się ruchy,  

takie jak kołysanie się gałęzi 
drzew lub ruch zaobserwo-
wany w ustawionych przez 

ciebie godzinach.

06

PODGLĄD  
NA ŻYWO

Za pomocą tej opcji możesz 
w dowolnym momencie 

podejrzeć to, co akurat widzi 
twój Ring 2 - wystarczy 
wybrać opcję „Enable Live 
View”. Podgląd wideo 

odbywa się w dwóch trybach: 
ten szybki pozwala połączyć 
się z kamerą w mgnieniu oka, 
ale zużywa sporo baterii.

Inteligentny dzwonek do 
drzwi daje ci przewagę 
nad niesumiennymi 
dostawcami. O, nie, ku-

rierze, na własne oczy widziałem, 
że nawet pan nie zadzwonił przed 
zostawieniem awizo!
AGNIESZKA STRADECKA, REDAKTOR T3

Subiektywnie...
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Propozycja Panasonica 
ma skupiać się na 
odtwarzaniu dźwięku 
w jakości hi-fi

Inteligentne głośniki przestały być rzad-
kością na rynku, dlatego aby wyróżnić się 
spośród konkurencji, trzeba stworzyć coś 
wyjątkowego. Taki efekt Panasonic pra-
gnie osiągnąć za pomocą SC-GA10, swo-
jego nowego domowego towarzysza. 
Podobnie jak wprowadzony przez Apple 
HomePod, nowa propozycja Panasonica 
ma skupiać się na odtwarzaniu dźwięku 
w jakości hi-fi. Za wykonywanie twoich 
komend głosowych odpowiedzialny bę-
dzie natomiast Asystent Google. 
SC-GA10 prezentuje się bardzo ele-

gancko zarówno w czerni, jak i w bieli, 
a połączenie gładkiego aluminium 

i miękkiej tkaniny świetnie będzie wyglą-

dało na półce lub stoliku nocnym. Głośnikiem 
można sterować za pomocą panelu dotykowego 
umieszczonego na górnej ściance, ale w przeci-
wieństwie do takiego Google Home, ustawień jest 
tu mnóstwo. 
Wewnątrz SC-GA10 znajdziemy dwa miękko-ko-

pułkowe głośniki wysokotonowe z dyfuzorami, co 

pozwala na uzyskanie 180-stopniowej 
przestrzeni dźwiękowej. Ośmiocentyme-
trowy woofer dba o to, aby basy brzmiały 
mięsiście, ale nie bucząco. 
Głośnik pomoże nam w wyszukiwaniu 

informacji w internecie, ustawieniu bu-
dzików i alertów, tworzeniu list i stero-
waniu kompatybilnymi urządzeniami 
smart home. Dzięki zastosowaniu Asy-
stenta Google może on służyć również 
do głosowej obsługi Chromecasta i pod-
łączyć się w ten sposób do istniejącego 
systemu multiroom. Potrzebujesz dźwię-
ku stereo? Nie ma problemu - możesz 
sparować dwa urządzenia SC-GA10 
w jeden system.

SC-GA10 wygląda 
niepozornie, ale po-

trafi potężnie zagrać.

Ciesz się przestrzennym dźwiękiem wysokiej jakości i możliwością sko-
rzystania z usług Asystenta Google dzięki głośnikowi od Panasonica.

Mądrzejszy dźwięk
AKTUALIZACJA
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OCHRONIARZ ENERGETYK

YALE SMART LIVING  
DOOR/WINDOW CONTACT

95 PLN, www.yalelock.pl

Ten zasilany baterią zegarkową czujnik to część ekosystemu Yale 
Smart Living i, jak większość urządzeń z tej serii, sam w sobie jest 
niedrogi. Aby jednak skorzystać w pełni z jego możliwości, 
należy zainwestować przynajmniej w zestaw startowy Yale, 

zawierający hub z alarmem, pilota i sensor ruchu, który kosztuje 
aż 1 200 PLN. Montaż i obsługa sensora jest natomiast 

zadziwiająco prosta - wystarczy podłączyć go do systemu Yale 
przez towarzyszącą aplikację, nadać mu nazwę i określić zasięg 
oddziaływania czujnika. Niestety, urządzenia Yale działają 
w zamkniętym ekosystemie i nie da się połączyć ich z innymi 
inteligentnymi sprzętami. Na szczęście usługa korzystania 
z chmury danych jest bezpłatna, a lokalna obsługa czujnika 
sprowadza się jedynie do jego włączenia i wyłączenia. 

ENERGENIE MI|HOME OPEN SENSOR
120 PLN, www.energenie.com

Głównym celem Energenie jest, jak sama nazwa wskazuje, 
oszczędność energii. Oznacza to, że funkcje bezpieczeństwa są 
w nim raczej ograniczone, chociaż z poziomu aplikacji można 
skonfigurować przesyłanie powiadomień informujących 

o włączeniu i wyłączeniu czujnika. Nie za dobrze sprawdza się to 
w praktyce - wystarczy wyjąć z Energenie zasilającą go baterię 
AAA, a urządzenie nie będzie mogło wysłać notyfikacji. Samo 
monitorowanie stanu twoich drzwi i okien wychodzi mu 

natomiast znakomicie: czujnik ma daleki zasięg i sporą dokład-
ność. Aby skorzystać z sensora konieczny jest zakup specjalnego 
huba (330 PLN), który również nie grzeszy kompatybilnością. Co 
najwyżej możesz połączyć go z termostatem Nest lub samo-
dzielnie zaprojektować interakcje poprzez usługę IFTTT.

Sprawnie działający czujnik, który łatwo ustawić i skonfigu-
rować. Szkoda, że jest częścią tak drogiego ekosystemu.

Energenie jest bardzo dokładny i ma duży zasięg. Niestety, 
producent nie zadbał o możliwość podłączenia go do innych 

systemów smart home.

WERDYKT
WERDYKT

Nie pamiętasz, czy przed wyjściem zamknąłeś okno? Dzięki tym 
czujnikom nie będziesz musiał wracać do domu, aby to sprawdzić.

Czujniki otwarcia drzwi i okien
ANALIZA

OCENA 65/100 OCENA 74/100
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Czujniki otwarcia drzwi i okien

PIĘKNIŚ AUTOMATYK

HIVE WINDOW / DOOR SENSOR
215 PLN, www.hivehome.com

Spośród wszystkich przedstawionych tutaj czujników, ten od 
Hive spodobał się nam wizualnie najbardziej. Jego design jest nie 
tylko praktyczny, ale również estetyczny, z delikatnie zaokrąglo-
nymi liniami i przezroczystymi elementami. Aby poprawnie 

działać, czujnik wymaga połączenia z dedykowanym hubem Hive 
(380 PLN). Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą 
wygodnej w obsłudze, intuicyjnej aplikacji, w której możesz 
sprawdzić statystyki każdego czujnika i ustawić częstotliwość 
powiadomień. Każdy sensor zasilany jest dość nietypową baterią 
CR123, która wedle zapewnień producenta wystarczy na aż trzy 
lata użytkowania. Spory zasięg i doskonała szybkość czujników 
czynią z nich ciekawy komponent inteligentnego domu… o ile 
masz inne produkty Hive. Producent nie przewidział bowiem 
integracji z usługą IFTTT i innymi systemami smart home.

ELGATO EVE DOOR & WINDOW
210 PLN, www.elgato.com

Sam czujnik Elgato wydaje się dość drogi, ale w przeciwieństwie 
do konkurencji nie wymaga on zakupu dodatkowego huba - jego 
funkcję może pełnić dowolne urządzenie działające na iOS, które 
pozostaje w zasięgu Bluetooth, lub najnowsze Apple TV. To 
głównie propozycja dla fanów Apple, ponieważ sensor jest tak 
mocno zakorzeniony w systemie HomeKit, że nie da się z niego 
korzystać przy innych systemach smart home. Resztę cech 

Elgato Eve można opisać jednak w samych superlatywach - nie-
wielka, elegancka forma zasilana baterią 1/2 AA zawiera 

dokładny i szybki czujnik, a mnóstwo funkcji smart home pozwala 
na sporą automatyzację twojego domu. Elgato Eve może łączyć 
się m. in. z działającym w systemie HomeKit termostatem, który 
automatycznie wyłączy się w przypadku wykrycia otwarcia okna.

Doskonałe urządzenie do monitorowania stanu drzwi i okien. 
Świetne uzupełnienie ekosystemu Hive. Szkoda, że nie ma IFTTT...

Jeśli nie jesteś użytkownikiem sprzętu Apple, czujnik jest 
właściwie bezużyteczny. W systemie HomeKit zachwyca 

jednak swoją funkcjonalnością.

WERDYKT
WERDYKT

DOKŁADNY MONTAŻ
Czujnik nie będzie działał poprawnie, 
jeśli umieścisz go w nieodpowiednim 

położeniu w pionie lub w poziomie. Przed 
montażem warto przyłożyć go do ściany 
i za pomocą wskaźnika LED sprawdzić, 

czy wybrana pozycja jest poprawna.

ODPOWIEDNIA WYSOKOŚĆ
Większość czujników przymocujesz do 

ściany za pomocą lepika. Warto umieścić 
sensor w takim miejscu, aby zminimalizo-
wać ryzyko jego potrącenia i odczepienia. 

Najlepiej przykleić go w górnej części ramy 
drzwiowej lub okiennej.

DZIAŁAJĄCE BATERIE
Sprawdzaj stan baterii co roku i wymieniaj 

je regularnie - dzięki temu unikniesz 
fałszywych alarmów. Niektóre czujniki do 
działania wymagają mało standardowych 
typów zasilania, więc lepiej zaopatrzyć się 

w nie zawczasu.

TRZY SPOSOBY NA ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI INTELIGENTNEGO CZUJNIKA

OCENA 82/100 OCENA 85/100

NASZ 
WYBÓR
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JAK TESTUJEMY?

WYRÓŻNIENIA

AUTOPSJA

36
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SURFACE  

BOOK 2

40

LAPTOPY  

PREMIUM 4K

49

AUDEZE LCD2 

CLASSIC, COWON  

PLENUE J I INNE

54

OPASKI  

FITNESS

56

MOTORYZACJA

62

ROZRYWKA

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

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

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

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

pozornej atrakcyjności ostatecznie okazał się 
nie warty większej uwagi. 

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

Dla urządzeń 
wyróżniających się 
dbałością o najmniejsze 
stylistyczne detale.

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

To wyróżnienie  
trafia do zwycięzców 
naszych testów 
porównawczych. 

To wyróżnienie trafia 
tylko do najlepszych 
produktów w swojej 
klasie. 

Recenzje, które pozwolą wam podjąć 
wyłącznie dobre decyzje

NAJLEPSZY
SPRZĘT

NASZ 
WYBÓR

NAJLEPSZA 
CENA DO
JAKOŚCI

Prowadzący Marcin Kubicki



Czy logo Microsoftu zmieni tego laptopa 
w przedmiot pożądania?

Microsoft 
Surface Book 2

WIELE HAŁASU O NIC

owy Surface Book już 
wkrótce będzie dostępny 
w Polsce w dwóch wer-
sjach - ta z ekranem 

o przekątnej 15 cali dołączy do obec-
nego w naszym kraju wariantu 
13,5-calowego. Pierwszy kontakt 
z mniejszym laptopem wcale jednak 
nie nastraja nas pozytywnie do obco-
wania z większym. 

Surface Booki to ogólnie ciekawy 
wybryk natury (technologii?) - 
z jednej strony nastawione są one na 
rywalizację z MacBookami Pro i chcą 
dostarczyć użytkownikom jak 
największą moc obliczeniową, 
z drugiej zaś mają konkurować 
z iPadem w dziedzinie „przenośne 
urządzenie dla artystów”. Recenzo-
wany sprzęt to bezpośredni następca 
oryginalnego Surface Booka, ale 
pojawienie się Surface Laptopa 
pokrzyżowało mu nieco szyki. Jak 
sama nazwa wskazuje, to Laptop naj-
lepiej sprawdza się jako mobilny 
komputer, spychając Surface Booka 2 
na pozycję dziwnej hybrydy laptopa 
i tabletu, która niby ma potencjał, 
aby stać się obydwoma, ale w prak-
tyce nie jest żadnym. Co więcej, 

N

Procesor Intel Core i7-8650U Grafika Nvidia 
GeForce GTX 1050 + Intel UHD Graphics 

620 RAM 16 GB LPDDR3 Ekran 13,5-calowy 
3000x2000 Pamięć 1 GB Łączność Bluetooth 

4.1, Wi-Fi, USB 3.1, USB-C, minijack  
Wymiary 310 x 230 x 15-23 mm

SPECYFIKACJA

Od 7 600 PLN 
www.microsoft.com/pl
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TRANSFORMACJA!
Urządzenie może działać w czte-
rech trybach - laptopa, tabletu, 
trybie studyjnym (jak tablet 
graficzny) i wyświetlania.

W KOLORZE
Mimo nietypowego forma-
tu 3:2, ekran prezentuje się 
całkiem nieźle - jest ostry 

i kolorowy.

Surface Book 2

korzystanie z niej jest utrudnione 
przez te same elementy, które miały 
być największym ułatwieniem dla 
użytkowników. 

Zacznijmy od samych wymiarów 
urządzenia. Ekran wielkości 13,5 
cala to dość sporo jak na tablet, i ten 
rozmiar czuć w praktyce. Z jednej 
strony dodatkowe miejsce jest fajne 
podczas rysowania lub przeglądania 
stron internetowych, ale rozmiary 
ekranu często przeszkadzają w swo-
bodnym korzystaniu z niego jak 
z tabletu. Jeśli dysponujesz ograni-
czoną liczbą miejsca (np. chcesz 
skorzystać z Surface Booka 2 jak 
z książki kucharskiej i ustawić go na 
kuchennym blacie), urządzenie może 
nie zmieścić się na stole. 

Problemy z jego nietypowymi 
rozmiarami wynikają również 
z konstrukcji zawiasów. Po złożeniu 
laptop staje się dość gruby i trudno 
umieścić go w torbie przeznaczonej 
do transportu laptopów 13,5 cala. 
Surface Book 2 jest podobny do 
swojego poprzednika, chociaż 
przeszedł drobny lifting designer-
sko-techniczny. Laptop jest nieco 
mniejszy i lżejszy niż pierwszy 

Surface Book (został odchudzony 
o 400 g), ale prawdę powiedziawszy 
w porównaniu z lekkimi i zgrabnymi 
ultrabookami innych producentów, 
i tak wydaje się ciężki i nieporęczny. 

Ponadto wersja wyposażona 
w procesor Intel Core i5 została 
wyposażona w system chłodzenia 
bez wentylatora. Wspominamy 
o tym głównie po to, aby dzienni-
karskiej sumienności stało się zadość 
- testowany wariant z procesorem 
Core i7 ma już standardowe, aktyw-
ne chłodzenie. 

Obrotowy zawias
MacBook Pro ma 15 mm grubości, co 
oznacza, że jest grubszy od najwęż-
szego miejsca Surface Book 2, w któ-
rym laptop ma jedynie 13 mm. O ile 
jednak te 15 mm właściwie pozostaje 
bez zmian, o tyle laptop Microsoftu 
nagle „tyje” w okolicach zawiasu do 
ponad 23 mm. W praktyce zawias 
działa nieźle i umożliwia ustawienie 
ekranu Surface Booka 2 pod różnymi, 
nawet dziwacznymi kątami. Należy 
jednak zauważyć, że takie nietypowe, 
wielostopniowe rozwiązanie, to nie 
absolutna microsoftowska nowość, 

a wielu innych producentów poradzi-
ło sobie z nim w bardziej elegancki 
sposób (patrz: propozycje od Asusa 
i Della). 

Ekran laptopa można odpiąć 
i korzystać z niego jak z tabletu - ma 
on swoją własną baterię i zintegrowa-
ny układ graficzny. Czasami jednak po 
naciśnięciu przycisku zwolnienia 
blokady, nie dzieje się absolutnie nic. 
Przeważnie problem z odczepieniem 
ekranu wynika z konieczności za-
mknięcia jakiegoś programu, który 
korzysta z karty graficznej umiesz-
czonej w jednostce bazowej - szkoda, 
że Surface Book 2 komunikuje to nam 
w dość ograniczony sposób.

Praca na bogato
Podstawowy wariant Surface Booka 
2 wyposażony jest w procesor Intel 
Core i5 siódmej generacji, 8 GB RAM, 
zintegrowaną kartę graficzną i 256 
GB pamięci i kosztuje 7 600 PLN. 
Widać, że w przypadku najtańszej 
opcji płacimy za bajery - odpinany 
dotykowy ekran, możliwość „trans-
formacji” laptopa w tablet ze stoja-
kiem i mazanie Surface Penem 
w programie graficznym. Przy 

Po rozłożeniu, 
13,5-calowy Surface 

Book 2 wygląda 
podobnie do innych 

ultrabooków.
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niewielkiej dopłacie możemy kupić 
bowiem i laptopa o podobnej wydaj-
ności, i iPada Pro, które oddzielnie 
będą pełniły swoje funkcje lepiej niż 
Surface Book 2. 

Średnia opcja z Core i7, 8 GB RAM 
i dodatkową kartą graficzną Nvidia 
GeForce GTX 1050 to już 9 800 PLN, 
a wypasiona wersja testowa z 16 GB 
RAM i 1 TB miejsca na dysku - 15 000 
PLN. Za taką cenę można spodziewać 
się wszechstronnego urządzenia, na 
którym nie tylko odpalimy YouTube 
i napiszemy maila, ale również 
zagramy w jakiś wymagający tytuł 
i dokonamy edycji zdjęć w formacie 

RAW, wykonanych pełnoklatkowym 
aparatem. Niestety, Surface Book 2 
sprzętem gamingowym nie jest 
- owszem, zagramy w gry wydane 
w 2017 roku, ale w niskich ustawie-
niach graficznych i z lagowaniem. 
Tytuły sieciowe, takie jak Destiny 2, 
są właściwie niegrywalne. 

Laptop przeznaczony jest zatem 
przede wszystkim do pracy. Świad-
czy o tym bardzo wytrzymała bateria 
(po jednej na ekran i na jednostkę 
bazową), starczająca na 15 godzin 
aktywności. Z „odczepionego” ekra-
nu można korzystać przez 4-5 godzin 
w zależności od intensywności 

użytkowania. Po odłączeniu go od 
jednostki bazowej, Windows 10 
automatycznie przechodzi w tryb 
tabletu, chociaż w każdej chwili 
można się przełączyć na tryb 
desktopowy. Rekomendujemy ten 
drugi - system operacyjny Microso-
ftu w wersji mobilnej nie jest zbyt 
intuicyjny, a do jego obsługi trzeba 
się przyzwyczaić. Ciekawą sprawą 
jest również ładowanie - Surface 
Booka 2 można ładować zarówno 
w złożonej postaci, jak i oddzielnie. 

A skoro przy ładowaniu i portach 
jesteśmy, Microsoftowi należy się 
porządna bura. Dwa porty USB 3.1, 

MICROSOFT SURFACE PEN
Bez rysika ani rusz! Nawet osoby, które na 
co dzień nie rysują, docenią prawie 4 100 

poziomów nacisku, możliwość rysowania prze-
chylonym stylusem i brak lagu. Kto wie, może 

odkryjesz w sobie artystyczną żyłkę?
500 PLN, www.microsoft.com/pl

KNOMO HERRINGBONE SLEEVE
Surface Book 2 potrzebuje nieco więcej 

miejsca niż większość laptopów 13,5 cala, 
dlatego ten luksusowy 14-calowy pokrowiec 

z wyściółką ze sztucznego futra,  
świetnie do niego pasuje.

160 PLN, www.knomobags.com

MICROSOFT SURFACE DIAL
Wskazówka Dial to uzupełnienie funkcjonal-
ności rysika Surface Pen - ma ona zapewniać 

łatwy dostęp do skrótów, wybór narzędzi 
graficznych i palety barw, w efekcie czyniąc 
proces tworzenia jeszcze przyjemniejszym.

350 PLN, www.microsoft.com/pl

AKCESORIA

Od czasu pierwszego 
Surface Booka zawias 

uległ drobnym 
modyfikacjom - teraz 
ekran łatwiej odpiąć 

od klawiatury.

ADAPTACJA
Po odczepieniu ekranu, 

Windows 10 automatycznie 
przełączy się w tryb tabletu, 
ale możesz pozostać w try-

bie desktopowym.
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jeden USB-C, czytnik kart SD, dwa 
porty Surface Connect i minijack 
(umieszczony na dodatek w części 
ekranowej) to niezbyt dużo, jak na 
urządzenie przeznaczone do kre-
atywnej pracy. W trakcie testów 
bardzo często nie wystarczały nam 
one do swobodnego działania. 
Całkiem nieźle sprawiły się nato-
miast klawiatura i trackpad. Gładzik 
jest responsywny i przyjemny 
w dotyku, chociaż wydaje nam się, 
że te z MacBooków Pro jednak lepiej 
rejestrują delikatne ruchy palców. 
Klawiatura z subtelnym podświetle-
niem jest natomiast cicha i ergono-
miczna.

A pod powierzchnią... 
Ekran Surface Booka 2 ma rozdziel-
czość 3000x2000 z gęstością pikseli 
267 ppi. Format obrazu 3:2 na począt-
ku może dziwić, ale po chwili przy-
zwyczajamy się do niego. Sam ekran 
dotykowy jest responsywny, chociaż 
aby w pełni wykorzystać jego możli-
wości, konieczny jest zakup dość dro-
giego rysika Surface Pen. Ponadto 
laptop wyposażony jest w dwie ka-
mery: przednią 5 Mpix i tylną 8 Mpix. 
Ta ostatnia przeznaczona jest głównie 
do odpalania w trybie tabletu - raczej 
nie nadaje się do prowadzenia roz-

mów przez Skype. 
Wszystkie te ładne i kolorowe 

elementy maskują największą wadę 
Surface Booka 2, którą jest jego kiep-
ska architektura wewnętrzna. Po 
otwarciu sprzętu można zobaczyć, że 
niektóre podzespoły laptopa połączo-
ne są ze sobą klejami i spoiwami, a ich 
oddzielenie od siebie bez jednocze-
snego zniekształcenia, graniczy 
z cudem. Na dodatek procesor i RAM 
przyspawane są do płyty głównej, co 
utrudnia ich naprawę - o zmianie 
konfiguracji laptopa i możliwości jego 
modernizacji nie ma nawet mowy. 
Wymiana uszkodzonego ekranu jest 
również bardzo czasochłonna ze 
względu na zastosowane spoiwa. 
Oczywiście za naprawę lub wymianę 
sprzętu na gwarancji odpowiada 
producent, jednak zanim ona nastąpi, 
użytkownik musi swoje odczekać bez 
dostępu do laptopa. Niezbyt to 
wszystko przekonujące, jak na sprzęt 
przeznaczony dla profesjonalistów. 

Wart zachodu? 
Nie zrozumcie nas źle, Microsoft 
Surface Book 2 nie jest wcale urzą-
dzeniem złym, tylko... cóż, przecięt-
nym. Niezbyt porywająca specyfika-
cja laptopa nie idzie w parze z jego 
wyjątkowo wysoką ceną, zaś możli-

wość korzystania z ekranu jak z ta-
bletu jest póki co tylko fajnym dodat-
kiem i nie wnosi nic specjalnego do 
pracy na nim. Na rynku jest wiele 
ultrabooków dla profesjonalistów 
i wysokowydajnych tabletów - za 
cenę jednego Surface Booka 2 można 
kupić obydwa i cieszyć się ich pełną 
funkcjonalnością bez żadnych 
przeszkód.

Plusy Ładny i kolorowy ekran, zadziwiająco 
mocna bateria, niezłe kamerki. Specyfikacje 
13,5-calowego Surface Booka 2 pozwalają 

na multitasking... 
Minusy ...jednak nie powalają nikogo swoim 
zaawansowaniem. Microsoftowy „tableto-
ekran” bywa nieporęczny w codziennym 

użytkowaniu. Kiepski do grania. 
Podsumowując Microsoft Surface  

Book 2 to ani dobry tablet, ani interesujący 
laptop. Przeciętniak za taką cenę?  

Dziękujemy, ale postoimy...

WERDYKT

OCENA 53/100

Surface Book 2

Dwa porty USB 3.1 
i jeden USB-C w teorii 
powinny wystarczyć, 
ale w praktyce bywa 

różnie...

WYROK W ZAWIASACH
Wielostopniowy zawias 

wygląda topornie, ale nieźle 
sprawdza się w praktyce 
- możesz ustawić go pod 

wieloma kątami.

NAOCZNY ŚWIADEK
Dwie kamery (przednia 5 Mpix i tylna 
8 Mpix z autofokusem) mogą być 
odpalane zarówno w trybie laptopa, 

jak i tabletu.
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Czas na nowy laptop? Nie warto oszczędzać - te urządzenia  
nowej generacji towarzyszyć ci będą przez długie lata.

Laptopy  
premium 4K

 Tekst: Marcin Kubicki  Zdjęcia: Neil Godwin

RAZER BLADE PRO 4K
Wymarzony laptop 4K dla wy-
magających graczy, wypełniony 
najlepszymi i najbardziej wydajny-
mi podzespołami na rynku.
13 700 PLN, www.razerzone.com

1
MSI GS73VR 7RF  
STEALTH PRO 4K 
Ultrawydajne granie w 4K w luk-
susowym wydaniu, a na dodatek 
w niewygórowanej cenie.
10 700 PLN, www.msi.com

3
HP SPECTRE 13 4K
Cienki, ultralekki i zadziwiająco 
wydajny. Najnowsza wersja Spec-
tre zachwyca nie tylko przenośno-
ścią, ale i dotykowym ekranem 4K.
7 100 PLN, www.hp.com/pl

2

1

TESTUJEMY...



 MAR ZEC 2018 T3 41

Laptopy premium 4K

zas spojrzeć na świat z innej 
perspektywy. Rozdzielczość 4K 
na dobre zakorzeniła się w naszej 
świadomości i sprzętach elek-

tronicznych. Trafiła ona również na 
dość niewielkie ekrany komputerów prze-
nośnych, zapewniając ich użytkownikom 
zupełnie nowe wrażenia wizualne. Lapto-
pom 4K wciąż jednak daleko do stania się 
standardem, więc jeśli chcesz zostać  posia-
daczem jednego z nich, musisz szukać 
swojego nowego sprzętu wśród high-endo-
wych urządzeń. 

C
Sytuacja ta wcale nie wynika z braku nie-

wielkich paneli 4K - nowe technologie pro-
dukcyjne umożliwiły wyprodukowanie ich 
w każdym kształcie i rozmiarze - ale z mocy 
obliczeniowej, jakiej wymagają do prawidło-
wego działania. Jeśli odpaliłbyś grę w 4K na 
laptopie o słabym procesorze i niewielkiej ilości 
RAMu, od razu zauważyłbyś, że gra się zacina, 
a na dodatek pochłania baterię w szaleńczym 
tempie. Ponadto na stosunkowo małym 
ekranie laptopa, dość trudno dopatrzyć się 
zmian, jakie wprowadza wyższa rozdzielczość 
- poza sporą ceną. 

Dlatego też większość laptopów przeznaczo-
nych do pracy i rozrywki wyposażona jest 
jedynie w ekran FullHD, a 4K pozostaje domeną 
profesjonalistów. Dla nich zalety wyższej 
rozdzielczości przeważają nad wadami. Warto 
wśród nich wyróżnić więcej miejsca na 
rozmieszczenie okien i aplikacji oraz możliwość 
swobodnej edycji zdjęć i filmów bez konieczno-
ści pracy na miniaturkach - jeśli na co dzień 
edytujesz pliki 4K, ekran obsługujący tę roz-
dzielczość to właściwie konieczność. Pora 
sprawdzić, który z poniższych laptopów najle-
piej wypadnie w naszym teście.

2

3
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anim przejdziemy do oceny 
grubych ryb, przyjrzyjmy się bliżej 
najmniejszemu laptopowi w teście. 
HP 13 Spectre zachowuje typową 

dla tej linii urządzeń smukłą i elegancką syl-
wetkę - wymiarami niewiele przewyższa 
papierowe wydanie „Magazynu T3”, a grubości 
rzędu 1 cm zazdrości mu wiele ultrabooków. 
Jego design jest prosty, minimalistyczny i po-
zbawiony ozdobników, dzięki czemu sprzęt 
świetnie prezentuje się zarówno na biurku, jak 
i w torbie. Zawiasy ekranu Spectre umieszczo-
ne są na specjalnym wybrzuszeniu, a klawia-
tura charakteryzuje się przyjemnym skokiem. 
Oczywiście w tak małym urządzeniu trzeba 
było pójść na pewne kompromisy - jedyne 
dostępne porty to USB-C, a do wszystkich 
pozostałych konieczna jest przejściówka.  

Razer Blade Pro to zupełnie inny sprzęt - 
ogromny, masywny i pozbawiony subtelności 
ultrabooków. Nic dziwnego, skoro jego prze-
znaczeniem jest bycie ultrawydajną maszyną 
do grania, a najwyższej jakości komponenty 
wymagają odpowiedniego chłodzenia. Całość 

MSI GS73VR stanowi 
idealną pośrednią opcję 
pomiędzy konkurentami

Niezła specyfikacja i spory ekran zamknięte w przeno-
śnej aluminiowej osłonie. Dla osób lubiących stylistykę 

produktów dla graczy to sprzęt obowiązkowy!

zapakowana jest w 22-milimetrową aluminio-
wą zbroję, ważącą imponujące 3,54 kg. 17-calo-
wy ekran zapewnia nieco więcej miejsca na 
klawiaturę, jednak tutaj zamiast klawiszy 
numerycznych otrzymujemy… trackpada. O ile 
praworęcznym graczom takie rozwiązanie 
może się spodobać, o tyle wygodna obsługa 
laptopa przez leworęczne osoby jest właściwie 
niemożliwa. Szkoda, bo mechaniczna klawia-
tura jest naprawdę przyjemna zarówno podczas 
grania, jak i pracy. 

MSI GS73VR stanowi idealną pośrednią 
opcję - klasyczne rozmieszczenie klawiatury 
numerycznej i gładzika, duży ekran 17 cali 
zamknięty w lekkiej, ale wytrzymałej obu-
dowie, i głębokie, przyjemnie klikające przy-
ciski klawiatury SteelSeries, powinny usatys-
fakcjonować każdego gracza. Nie wszystkim 
może się spodobać typowo gamerskie, tęczo-
we podświetlenie klawiszy i zastosowana 
„czadowa” czcionka, ale jeśli spojrzymy na 
stosunek użyteczności do wygody przeno-
szenia, MSI zdecydowanie wygrywa test.

WYGLĄD
TEST 01

Trzy urządzenia, trzy różne stylistyki 
- każdy znajdzie swoją ulubioną.

RUNDĘ WYGRYWA

SPECYFIKACJA 

PROCESOR Intel Core i7-7820HK (2,9 GHz / 3,9 GHz / 4,3 GHz) 
z fabrycznym overclockiem GRAFIKA Nvidia GeForce GTX1080  
(8 GB GDDR5X) RAM 32 GB dual-channel DDR4 (2667 MHz) 
EKRAN 17,3-calowy 4K (3840x2160) multi-touch IZGO PAMIĘĆ 
512 GB SSD RAID 0 (2x 256 GB PCIeM.2) ŁĄCZNOŚĆ czytnik 
kart SDXC, Thunderbolt 3 (USB-C), 3x USB 3.0, HDMI 2.0, combo 
audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1), 
Killer E2500 (10/100/1000) KAMERKA 2 Mpix WAGA 3,54 kg 
WYMIARY 424 x 281 x 225 mm

MSI GS73VR

Z

Klawiatura z podświetleniem Chroma jest wygodna w użyciu, a wykorzy-
stane w niej mechaniczne przełączniki przyjemnie klikają.

RAZER BLADE PRO 4K
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SPECYFIKACJA 

PROCESOR Intel Core i7-7700HQ (2,8 GHz) GRAFIKA Nvidia 
GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) RAM 16 GB DDR4 (2400 MHz) 
EKRAN 17,3-calowy 4K (3840x2160) IPS PAMIĘĆ 256 GB PCIe 
SSD, 2 TB HDD (7200 rpm) ŁĄCZNOŚĆ HDMI 2.0, 3x USB 3.0, 
USB 3.1, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort, combo 
audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ ac + Bluetooth 
4.1), Killer e2500 (10/100/1000) KAMERKA 1080p WAGA 2,43 kg 
WYMIARY 411,8 x 284,9 x 19,6 mm

SPECYFIKACJA 

PROCESOR Intel Core i7-8550U (1,8 GHz) GRAFIKA Intel UHD 
Graphics 620 RAM 8 GB SDRAM (2133 MHz) EKRAN 13,3-calowy 
4K (3840x2160) bezramkowy multi-touch IPS PAMIĘĆ 256 GB 
PCIe SSD ŁĄCZNOŚĆ 2x Thunderbolt 3 USB-C, combo audio, Intel 
802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi; Bluetooth 4.2 KAMERKA HP Wide 
Vision HD Camera z podwójnym mikrofonem cyfrowym WAGA 
1,11 kg WYMIARY 305 x 224 x 104 mm

KOCHANIE, 
ZMNIEJSZYŁEM GPU
CZY KIEDYKOLWIEK DOCZEKA-
MY SIĘ PEŁNOPRAWNYCH KART 
GRAFICZNYCH, KTÓRE ZMIESZ-
CZĄ SIĘ W NIEWIELKICH ULTRA-
BOOKACH?

Razer Blade Pro i MSI GS73VR to spore, 
potężne maszyny, ale być może już niedługo 
moc przestanie iść w parze z wielkością. 
Technologia Nvidia Max-Q (nazwa zapoży-
czona prosto z NASA - w kosmicznym 
żargonie oznacza ona maksymalne ciśnienie 
aerodynamiczne, jakiemu poddawana jest 
rakieta w atmosferze) zmniejsza karty 
graficzne Pascal do trzykrotnie cieńszej 

postaci. W odpowiednio przygotowanym 
systemie, GPU pracuje nie tylko superwy-
dajnie, ale również cicho. 

Laptopy z technologią Max-Q są już 
dostępne na rynku (np. Asus ROG Zephyrus 
- 12 000 PLN, www.asus.com/pl), ale 
niedługo możemy spodziewać się ich rów-
nież w zasobożernych urządzeniach z ekra-
nami 4K.

MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4KHP SPECTRE 13 4K

Wielokolorowa stylistyka klawiatury może się niektórym nie podobać, ale 
praca na niej to sama przyjemność.

Piękny, niemal bezramkowy ekran 4K w Spectre 13 jest wyjątkowo cien-
ki, nawet jak na standardy ultrabooków.
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ak nietrudno zgadnąć, żaden 
spośród testowanych laptopów 
nie zawodzi pod względem 
wizualnym. Malutki ekran 

Spectre charakteryzuje się większym za-
gęszczeniem pikseli, ale aby zobaczyć to na 
własne oczy, musiałbyś przycisnąć nos do 
ekranu - na 13 calach trudno dopatrzyć się 
takich szczegółów. Ekran HP wygrywa 
natomiast pod względem wrażliwości na 
gesty. Panel jest szybki i responsywny, 
znacznie przewyższając pod tym względem 
ekran dotykowy zastosowany w Razer Blade 
Pro. MSI nie zdecydowało się na zastosowanie 
panelu dotykowego, ale zamiast tego wyposa-
żyło swój laptop 4K w matową matrycę, na 
której nie powstają irytujące odbłyski światła. 
Jest ona jasna, barwna i ostra, chociaż pod 
względem szerokości kątów widzenia nie-
znacznie przegrywa z ekranem Razera. Ten 
charakteryzuje się bogatą gamą kolorów i do-
skonałym oddaniem kontrastów. 

Spectre 13 nie jest laptopem do gier, na co 
wyraźnie wskazuje brak zewnętrznej karty 

Razer Blade Pro 4K  
jest prawdziwą 
gamingową bestią

graficznej i niezbyt imponująca ilość RAMu. 
Doskonale sprawdzi się on jednak w pracy lub 
podczas oglądania filmów. MSI GS73VR to 
zupełnie inna liga sprzętu - ba, swoje główne 
zastosowanie ma nawet w nazwie. GeForce 
GTX 1060, sporo RAMu i potężny procesor 
czynią z niego narzędzie, które posłuży ci do 
odpalenia gier w wirtualnej rzeczywistości, 
a zastosowana specyfikacja pozwoli na grę 
w nowe tytuły jeszcze przez parę lat. 

Prawdziwą „gamingową bestią” jest jednak 
Razer Blade Pro 4K. Za kosmiczną cenę otrzy-
masz najszybszy i najbardziej wydajny sprzęt, 
jaki możesz sobie wyobrazić. W Blade Pro 
wszystko błyszczy - od najlepszej w swojej 
klasie karty GeForce GTX 1080 i 32 GB sparo-
wanej, dwukanałowej pamięci RAM aż po 
ekran z certyfikacją THX. To sprzęt na lata, 
który może swobodnie rywalizować z niejed-
nym desktopem.

WYDAJNOŚĆ  
I EKRAN

TEST 02

Sprawdźmy, jak nasi pretendenci 
wypadają w praktyce.

Zagęszczenie pikseli na ekranie laptopa Razera nie jest tak imponujące 
jak u konkurencji, ale nadrabia on to kątami widzenia.

Ogromny, dotykowy ekran 4K w towarzystwie potężnej 
specyfikacji sprawią, że laptop sprawdzi się w nawet 

najbardziej wymagających zadaniach.

RUNDĘ WYGRYWA

RAZER BLADE PRO 4K

J

RAZER BLADE PRO 4K
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W DRODZE DO 8K

PO CO SIĘ OGRANICZAĆ, SKORO 
MOŻNA PÓJŚĆ NA CAŁOŚĆ? WIE-
MY, ŻE LAPTOPOWE EKRANY 8K 
JUŻ ISTNIEJĄ, ALE DLACZEGO NIE 
MA ICH NA RYNKU?

4K to całkiem spore osiągnięcie jak na 
ekrany laptopów, ale możemy je jeszcze 
przebić. Niestety, droga do osiągnięcia 
magicznego 8K nie będzie usłana różami. 
Skok w rozdzielczości jest tak znaczący, że 
większość laptopów nie byłaby w stanie 
poradzić sobie z przetworzeniem tak 
szczegółowego obrazu. Już 8,2 mln pikseli 
znane z 4K stanowi wyzwanie dla 

komputerowego hardware’u, a co dopiero 
cztery razy tyle. 

Same ekrany 8K przeznaczone do lap-
topów to jednak żadna nowość - produ-
cent ekranów LCD, Japan Display, opraco-
wał prototypowy 17-calowy wariant już 
dobre kilka lat temu. Cóż, może wystarczy 
poczekać na jakiegoś odważnego produ-
centa…

Matowa matryca o bogatych, nasyconych kolorach, zapewni ci komfort 
grania nawet w ostrym słońcu.

Wąski i niewielki ekran Spectre 13 charakteryzuje się wysokim za-
gęszczeniem pikseli - przy 331 PPI pokonuje nawet iPhone’a 8!

MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4KHP SPECTRE 13 4K



Laptop najlepiej czuje się w domowym zaciszu na biurku. Jeśli zbyt czę-
sto będziesz go nosił w torbie, mogą ci się urwać w niej paski.
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Przy ocenie praktyczności 
najwięcej zależy od twojego 
trybu życia

Owszem, bateria starcza na śmieszne 1,5 godziny użyt-
kowania. W innych aspektach MSI przewyższa jednak 

swoich rywali wszechstronnością.

RUNDĘ WYGRYWA

MSI GS73VR

RAZER BLADE PRO 4K

apewne nikogo nie zdziwi infor-
macja, że żaden spośród testowa-
nych laptopów nie zaskoczył nas 
niesamowitą wytrzymałością 

baterii. To zrozumiałe: ekran o tak dużej 
rozdzielczości potrzebuje sporo energii. 
Najbardziej pod tym względem zawiódł nas 
HP Spectre. Jego mała obudowa nie pozosta-
wiła dużo miejsca na baterię, więc jedno pełne 
ładowanie wystarczyło na mierne 2 godziny 
i 15 minut pracy. To bardzo słaby wynik jak na 
ultrabooka - w końcu jedną z ich najważniej-
szych cech jest wytrzymałość baterii. 

Wyposażony w wielką i ciężką baterię Razer 
Blade Pro działał przez około 30 minut dłużej 
niż HP i ponad godzinę dłużej niż MSI GS73VR, 
jednak raczej nie należy rozpatrywać go w ka-
tegorii urządzenia przenośnego. Spore wymia-
ry i przyprawiająca o zawrót głowy waga to 
jedno, ale poważnym problemem jest również 
głośność urządzenia. Jest to wina systemów 
chłodzących, które muszą zabezpieczyć deskto-
powe komponenty przed przegrzaniem. Praca 
na Razer Blade Pro 4K w cichym otoczeniu, 

chociażby w bibliotece, jest bardzo krępująca. 
Zdecydowanie lepiej pod tym względem 

radzi sobie MSI GS73VR, znacznie dyskretniej-
szy od ogromnego i głośnego Razera. Jak na 
17-calowy model przystało, laptop bywa dość 
nieporęczny w transporcie, ale nadrabia to 
swoją lekkością. Nieco lepiej korzysta się z nie-
go na biurku niż na kolanach, acz od biedy 
sprawdzi się w warunkach polowych. 

Przy ocenie praktyczności laptopów 4K, 
najwięcej zależy jednak od twojego trybu życia. 
Jeśli często się przemieszczasz, docenisz 
niewielkie rozmiary Spectre. Bardziej hardko-
rowi gracze, którzy nie muszą zbyt często 
transportować swojego sprzętu, postawią na 
Razer Blade Pro. Propozycja MSI plasuje się na 
pierwszym miejscu i stanowi połączenie 
gamingowej wydajności z wygodą korzystania 
z laptopa poza domem. Tylko nie zapomnij 
o zabraniu ładowarki!

WYGODA 
KORZYSTANIA

TEST 03

Po co komu laptop, na którym nie 
można swobodnie pracować?

Z



Spectre 13 jest tak mały i lekki, że możesz zapomnieć o jego obecności 
w twojej torbie. Niestety, ma on bardzo słabą baterię.
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BATERIA NIE DO 
ZDARCIA
CO BĘDĄ ZAWIERAŁY BATERIE 
PRZYSZŁOŚCI? ODPOWIEDZI JEST 
WIELE, A NIEKTÓRE Z NICH MOŻE 
NAWET ZAGOSZCZĄ W NASZYCH 
URZĄDZENIACH…

Można śmiało stwierdzić, że świat napę-
dzany jest przez baterie o wysokiej mocy 
i wytrzymałości, a każdy przełom w tej 
dziedzinie może wpłynąć na kształt rynku 
przenośnych komputerów. Ogniwa 
aluminiowo-jonowe wykorzystują grafit. 
Są one mniej pojemne niż znane nam 
akumulatory litowo-jonowe, ale ładują się 
znacznie szybciej i są właściwie niepalne. 

Naukowcy pracują również nad bateriami 
sodowo-jonowymi, które jako surowiec 
produkcyjny wykorzystywałyby sól 
kamienną. 

Wszystkie te technologie są dopiero 
w zarodku, a największą przeszkodą w ich 
wprowadzeniu jest wytrzymałość - więk-
szość ogniw alternatywnych działa tylko 
przez kilka tysięcy powtórnych naładowań.

Kilogram lżejszy niż Razor Blade, i znacznie potężniejszy niż Spectre - ten 
laptop pozwoli ci na granie poza domem.

MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4K HP SPECTRE 13 4K



PIERWSZE MIEJSCE

NASZ 
WYBÓR

DRUGIE MIEJSCE
MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4K
10 700 PLN, www.msi.com

ZWYCIĘZCĄ 
ZOSTAJE...

WERDYKT

PLUSY GS73VR to połączenie 
mocy niezbędnej do gier wideo 
i przenośnego charakteru lapto-
pa. Lekka, ale wytrzymała obu-
dowa chroni twój sprzęt, a ci-
chy jak na urządzenie dla 
graczy system wentylacji dba 
o to, aby podzespoły się nie 
przegrzały. Matowa matryca 
przepięknie oddaje kolory. 
MINUSY Bateria starcza na 
jedyne 1,5 godziny - to bardzo 

słaby wynik. Nie wszystkim 
może spodobać się mocno 
„gamingowa” stylistyka urządze-
nia i podświetlana klawiatura.
PODSUMOWUJĄC Najbardziej 
wszechstronny i praktyczny 
laptop spośród testowanych, 
który w pełni pozwala docenić 
piękno 4K.

OCENA 84/100

TRZECIE MIEJSCEPLUSY Potężna specyfikacja 
i wydajność z pięknym, koloro-
wym ekranem dotykowym.
MINUSY To raczej zastępca 
komputera domowego niż urzą-
dzenie przenośne.
PODSUMOWUJĄC Chcesz 
mieć najmniejszy gamingowy 
zestaw typu desktop, jaki istnie-
je? To wybór dla ciebie!

PLUSY Poręczny, elegancki 
design z pięknym dotykowym 
ekranem 4K.
MINUSY Słaba żywotność 
baterii i konieczność ciągłego 
używania przejściówek .
PODSUMOWUJĄC Spectre 13 
to urządzenie znacznie różniące 
się od konkurencji, nastawione 
raczej na mobilność niż wydajność.

RAZER BLADE PRO 4K
13 700 PLN, www.razerzone.com

HP SPECTRE 13 4K
7 100 PLN, www.hp.com/pl

OCENA 81/100 OCENA 76/100

DRUGIE MIEJSCE
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PIĘĆ SPOSOBÓW NA ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI LAPTOPA 4K

01 GRAJ W 1080P
Wiemy, brzmi to raczej dziwnie 
- w końcu granie w UHD to 
jedna z głównych funkcji ekranu 
4K. Zmniejszenie rozdzielczości 
umożliwi ci jednak uzyskanie 
wyższych wartości klatek na 
sekundę, a przy dość małym 
ekranie laptopa nie powinieneś 
zobaczyć znaczącej różnicy.

02 KORZYSTAJ Z GRAFI-
KI ZINTEGROWANEJ
Profesjonalne karty graficzne 
umożliwiają granie w wymaga-

jące tytuły i obróbkę materia-
łów wideo, jednak podczas 
pracy w edytorze tekstowym 
raczej z nich nie korzystasz. 
Dlatego warto jest wyłączać 
zewnętrzne GPU na czas mniej 
wymagających zadań - podczas 
nieskomplikowanych zajęć nie 
zauważysz różnicy.

03 PRZESKALUJ  
WYŚWIETLANIE 
W rozmiarach rzeczywistych 
Windows 10 wygląda mikro-
skopijnie na ekranach 4K. Aby 

ułatwić sobie pracę, spróbuj 
przeskalować system przykła-
dowo do 250% oryginalnych 
rozmiarów. Dzięki temu ikony 
na pulpicie i opcje menu będą 
większe bez jednoczesnej 
utraty ostrości. Niestety, nie 
wszystkie aplikacje dobrze 
sobie z tym radzą.

04 DBAJ O CZYSTOŚĆ
Spore zagęszczenie pikseli na 
ekranie 4K bezlitośnie obnaży 
każde zabrudzenie, a dotykowe 
ekrany Blade Pro i Spectre 13 

dodatkowo narażone są na 
upapranie odciskami palców. 
Pamiętaj o regularnym czyszcze-
niu ekranu specjalnym płynem.

05 ZMNIEJSZ JASNOŚĆ
Wszystkie testowane laptopy 
wyposażone są w bardzo jasne 
wyświetlacze - niekiedy nawet 
zbyt jasne. Zmniejszenie jasności 
nie tylko przedłuży żywotność 
ekranu i baterii, ale również 
pozwoli twoim oczom odpocząć 
od wysiłku, jakim jest korzysta-
nie z rozświetlonego ekranu.



3 000 PLN 
www.tophifi.pl
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Audeze LCD-2 Classic

Swego czasu słuchawki 
Audeze LCD-2 zawojowały 
świat urządzeń audio. Były 
nie tylko pięknie wykona-

ne, ozdobione kunsztownymi drew-
nianymi wstawkami i wyposażone 
w wygodną opaskę, ale również za-
chwycały nietypowym, ciepłym 
brzmieniem. Po wielu zmianach profi-
lu dźwiękowego i konstrukcji konsz, 
Audeze postanowiło wrócić do korzeni 
i zaprezentować odświeżoną wersję 
LCD-2 nazwaną Classic - lżejszą i jesz-
cze przyjaźniejszą dla użytkownika, 
ale zachowującą ducha oryginału.  

Pod względem designu nowe LCD-2 
nie różnią się zbytnio od starszych 
słuchawek. Mamy tutaj tę samą kon-
strukcję otwartych, ogromnych muszli 
z piankami pokrytymi ekologiczną 
skórą. Z LCD-2 Classic zniknęły cha-
rakterystyczne dla poprzedniego mo-
delu drewniane wstawki, zmieniona 
została również konstrukcja pałąka. 
Zamiast wyściełanej skórą opaski 
mamy tutaj konstrukcję podwieszoną, 
w moim odczuciu bardziej komfortową 
niż w pierwszych LCD-2. Dzięki niej 

S

Kultowy model powraca w nowej odsłonie. Czy zaczaruje 
ona słuchaczy tak samo jak inne urządzenia z tej serii?

Audeze LCD-2 Classic
NOWA KLASYKA

Plusy Klasyczny design wzboga-
cony o drobne ulepszenia, dzięki 

którym korzystanie ze słucha-
wek jest jeszcze wygodniejsze. 

Ciepły profil dźwiękowy.
Minusy Mimo „odchudzenia” słu-
chawki są dość ciężkie i nieporęcz-
ne – raczej nie uświadczysz audio-

filskich wrażeń poza domem…
Podsumowując Klasyka w no-
wym wydaniu. LCD-2 Classic 
łączą piękny, niepowtarzalny 

dźwięk oryginału z nowoczesny-
mi rozwiązaniami designerskimi.

WERDYKT

SPECYFIKACJA

Konstrukcja  
Wokółuszna 
otwarta   
Impedancja    
70 Om 
Pasmo 

przenoszenia    
10 Hz - 50 kHz 
Czułość 101 dB/V
Długość  
przewodu 1,9 m 

słuchawki są lżejsze i wygodniejsze, 
a duże konsze łatwiejsze do ułożenia na 
uszach. Mięciutkie poduszki dokładnie 
otulają małżowiny, blokując dźwięki 
otoczenia lepiej niż wiele innych słu-
chawek o otwartej konstrukcji. Plusem 
jest również jakość wykonania LCD-2 
Classic - na pierwszy rzut oka nie 
prezentują się one zbyt wytrzymale, ale 
dzięki zastosowaniu trwałych materia-
łów, przetrwają one niejeden przypad-
kowy upadek. 

Pod względem profilu dźwiękowego 
słuchawki przypominają pierwszy 
dostępny na rynku model LCD-2, 
z charakterystycznym aksamitnym, 
ciepłym brzmieniem. To zasługa prze-
tworników planarnych, które zostały 
zaprojektowane w sposób eliminujący 
powstawanie zakłóceń. Zastosowana 
w nich membrana jest nie tylko bardzo 
duża, ale i dodatkowo „odchudzona”, 
co sprawia, że odtwarzana muzyka 
brzmi przestrzennie i bogato. Dźwięk 
LCD-2 Classic jest precyzyjny, jedno-
cześnie mocny i subtelny, z miękkimi 
tonami średnimi i wyraźnie rozbrzmie-
wającymi basami. To zresztą bardzo 
unikalne rozwiązanie jak na słuchawki 
otwarte, które przeważnie charaktery-
zują się średnio wyeksponowanymi 
tonami niskimi. LCD-2 Classic szcze-
gólnie dobrze brzmią w gatunkach 

muzyki, które eksponują basy - dobrze 
sprawdziły się w muzyce elektronicznej 
i w hip-hopie, a wręcz doskonale w po-
pie. Tony wysokie są oddzielone od 
ciepłego tła, brzmią bardzo wyraziście 
i wyróżniają się w miksie. 

Audeze LCD-2 Classic to słuchawki 
do użytku domowego - mimo lżejszej 
konstrukcji i możliwości odpięcia kabla, 
bardzo trudno będzie umieścić je 
w walizce w taki sposób, żeby nie zajęły 
połowy dostępnego miejsca. Ich cena 
może wydawać się wygórowana, ale jest 
jak najbardziej uzasadniona wysoką 
jakością słuchawek. Audeze LCD-2 
Classic to przyjazny, rozsądnie wyce-
niony i doskonale brzmiący sprzęt dla 
poczatkujących (i nie tylko) audiofilów.
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Autopsja
Cowon Plenue J

1 200 PLN 
www.mp3store.pl

istoria zatoczyła koło. Coraz 
częściej zamiast odtwarza-
nia muzyki z telefonów, 
sięgamy po bardziej specja-

listyczny sprzęt. Nic dziwnego - w koń-
cu profesjonalne odtwarzacze wyposa-
żone są w dedykowane konwertery 
cyfrowo-analogowe i szereg kodeków, 
które mają za zadanie ulepszyć wraże-
nia muzyczne, niezależnie od formatu 
pliku. Powitajmy Cowon Plenue J, który 
łączy w sobie doskonały hardware 
z przyjaznym dla użytkownika opro-
gramowaniem i niebanalnym, eleganc-
kim designem. 

Poświęćmy chwilę temu ostatniemu 
- urządzenie prezentuje się naprawdę 
pięknie. Obudowa z frezowanego alumi-
nium otula szklany ekran i wykonany ze 
sztywnego, matowego plastiku, tył 
odtwarzacza. Bryła Cowon Plenue J jest 
smukła i niemal jednolita, z jedynym 
ozdobnikiem w postaci nieco pogrubione-
go wejścia 3,5 mm. Do wyboru mamy dwa 
warianty kolorystyczne - srebrny Minty 
Ocean i złoty Jupiter Gold. 2,8-calowy 
ekran dotykowy o rozdzielczości 240x320 
nie zachwyca szczegółowością, ale jest 

H

Dźwięk hi-fi opakowany w designerską obudowę  
- czy to jedynie piękna bajka, czy też prawda?

Cowon Plenue J

FABRYKA DOZNAŃ

Plusy Estetyczny design i wy-
konanie. Przyjazny dla użyt-
kownika interfejs i mnóstwo 

opcji odtwarzania. Doskonały 
i zbilansowany dźwięk.

Minusy Dość niewielka pojem-
ność urządzenia. Możliwość 

korzystania tylko z kart FAT32.
Podsumowując Piękny i efek-
towny odtwarzacz przenośny. 

Dzięki mnogości opcji persona-
lizacji brzmienia i wytrzymałej 
baterii, zapewni ci wiele godzin 

wspaniałej rozrywki.

WERDYKT

SPECYFIKACJA

Ekran  
2,8 dotykowy LCD  
Pamięć 64 GB + 
do 128 GB karta 
microSD 
Formaty audio     
FLAC, WAV, AIFF, 
ALAC, APE, MP3, 
WMA, OGG
Wymiary 

102 x 53,2 x 9,2 mm 
Waga 78 g 

czytelny, responsywny i jasny. 
Chwila zabawy z odtwarzaczem 

wystarczy, aby docenić zastosowane 
w nim oprogramowanie. Interfejs 
podzielony jest na trzy główne sekcje - 
bibliotekę, ekran odtwarzania i usta-
wienia. Bardzo przydatną opcją jest 
możliwość zmieniania ustawień 
equalizera bezpośrednio pod ekranem 
odtwarzania. 

Cowon Plenue J został wyposażony 
w obsługę systemu JetEffect 5, który 
pozwala na wybór profilu odtwarzania 
spośród 44 wgranych propozycji lub 
czterech własnych. Oprócz standardo-
wych ustawień equalizera typu „pop”, 
„rock”, czy „funk”, dostajemy do 
zabawy także bardziej niszowe propo-
zycje, takie jak „poczuj wiatr” czy 
„maestro”. Istnieje również możliwość 
wyboru ustawień dla utworów wyko-
nywanych na żywo - inny profil został 
zaproponowany dla akustycznych sesji, 
a inny dla nagrań zarejestrowanych 
podczas stadionowych koncertów. 

Pod względem dźwięku trudno 
przyczepić się do jakiegokolwiek 
aspektu Cowon Plenue J. Odtwarzacz 
świetnie współpracuje ze słuchawkami 
nausznymi i dousznymi, zapewniając 
czysty i zbalansowany dźwięk. Przy 
wyłączonym JetEffect 5 urządzenie 
charakteryzuje się bogatą barwą 

brzmienia, z ładnie podkreślonymi 
basami i pełnym szczegółów pasmem 
średnim i wysokim. Będący plagą mo-
bilnych urządzeń „biały szum” podczas 
odtwarzania muzyki jest tutaj właściwie 
nieobecny. 

Odtwarzacz wyposażony jest w po-
jemną baterię starczającą na ponad 50 
godzin ciągłego użytkowania. Minusem 
urządzenia jest natomiast jego mała 
pojemność. 64 GB w mgnieniu oka wy-
pełnisz muzyką w formatach bezstrat-
nych, a możliwość rozszerzenia pamięci 
maksymalnie o 128 GB to też niezbyt 
imponujący wynik. Na dodatek odtwa-
rzacz akceptuje jedynie karty microSD 
obsługujące format FAT32. Są to jednak 
tylko niewielkie minusy, które nie 
wpływają na całokształt korzystania 
z tego świetnego urządzenia - Cowon 
Plenue J jest jak najbardziej godny 
polecenia zarówno audiofilom, jak 
i miłośnikom efektownych gadżetów.
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Toshiba microSDXC 
M203 & Exceria M303

toshiba-memory.comYour reliable companion for extraordinary moments.

Save your
best moments

Autopsja
WD My Passport Wireless SSD

REKLAMA

Od 1 550 PLN 
www.wdc.com/pl

eśli wiosną wybierasz się na wyciecz-
kę w plener, zamiast laptopa warto 
spakować do plecaka dysk twardy WD 
My Passport Wireless SSD. Nie tylko 

bez problemów przejmie on jego rolę w archiwiza-
cji zdjęć, ale także naładuje twój telefon. 

MPW to zamknięty w sztywnej, wytrzymałej 

na upadki obudowie, dysk SSD wyposażony 
w czytnik kart SD. Aby zrobić kopię zapasową 
danych, wystarczy wsunąć nośnik do odpowied-
niego portu i wcisnąć umieszczony na obudowie 
przycisk - dysk wykona resztę pracy za ciebie. 
Znajdujące się na MPW pliki można też przesyłać 
za pomocą kabla USB oraz Wi-Fi. 

Połączenie bezprzewodowe nie służy zresztą 
jedynie do transferu danych, ale również do ich 
strumieniowania na smartfona lub tablet. Pozwala ono 
na bezpośrednie nagrywanie zawartości z telefonu na 
dysk lub edycję plików. Funkcje te są miłym dodat-

kiem, ale przeznaczonym raczej dla 
miłośników smartfonowej fotografii - 
działają one tylko z określonymi aplikacja-
mi na iOS lub Androida. 

Na jednym ładowaniu dysk pracuje do 
10 godzin. W sytuacjach awaryjnych jego 
akumulator może pełnić także funkcję 
powerbanka dla innych urządzeń. Do 
wyboru mamy dyski o pojemności 500 
GB, 1 TB i 2 TB. WD MPW SSD przypad-
nie do gustu nie tylko profesjonal-
nym fotografom, ale i amatorom, którzy 
cenią sobie wygodę i niezawodność.

Skończyła ci się karta SD w aparacie? Nie szkodzi!
WD My Passport Wireless SSD
ARCHIWUM W KIESZENI

J

Plusy Sztywna, wytrzymała 
konstrukcja. Pojemna bateria.

Minusy Część oprogramowania 
współpracuje jedynie z zawarto-

ścią ze smartfona.
Podsumowując Najlepszy przy-

jaciel plenerowego fotografa.

WERDYKT
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Autopsja
Fujifilm Instax Square SQ10

1 100 PLN
www.instax.pl 

Toshiba USB TransMemory™  
U363/U364 Dongle

Save your
best moments

toshiba-memory.comYour reliable companion for extraordinary moments.

parat cyfrowy czy polaro-
id? Wydaje się, że to 
pytanie mogło być zasad-
ne dobre piętnaście lat 

temu, a nie w dzisiejszych czasach. 
Owszem, rozwiązania łączące oby-
dwie technologie czasami pojawiają 
się na rynku, ale przechodzą bez 
większego echa. Fujifilm Instax mimo 
wszystko opracował kolejny aparat 
hybrydowy, ale Instax Square SQ10 
daleki jest od ideału w obydwu dzie-
dzinach fotografii. 

Design SQ10 miał jak najbardziej 
przypominać wesołe, jednolite bryły 
aparatów z serii Instax Mini. Czarna 
(lub biała, do wyboru) obudowa ma 
charakterystyczny, kwadratowy 
kształt o obłych rogach. Wygląda ona 
nietypowo, ale ciekawie - taki gadżet 
na pewno zwróci uwagę niejednego 
postronnego obserwatora. Kwadrato-
wa forma i spore rozmiary aparatu 
właściwie uniemożliwiają korzystanie 
z niego jedną ręką, dlatego średnio 
nadaje się on do robienia selfie. 
„Oburęczna” obsługa urządzenia jest 
natomiast całkiem wygodna - umiesz-

A

Aparat z rodziny Instax chce połączyć światy fotografii 
cyfrowej i analogowej. Czy wywiąże się z tego zadania?

Fujifilm Instax Square SQ10
ZDJĘCIE DO KWADRATU

Plusy Nietypowy design i łatwa 
obsługa. Ładne filtry kolory-

styczne i ciekawe tryby fotogra-
fowania.

Minusy Bardzo słaba jakość cy-
frowych i papierowych odbitek 
zdjęć wykonanych aparatem. 

Brak modułu Wi-Fi.
Podsumowując Instax Square 
SQ10 to raczej przyjemna za-

bawka niż profesjonalny aparat, 
i raczej tak należy ją traktować.

WERDYKT

SPECYFIKACJA

Matryca   
1/4 cala CMOS  
Ogniskowa 

28,5 mm  
Jasność f/2.4  
Film Fujifilm Instant 
Colour Film  
„instax SQUARE” 
86 x 72 mm
Pamięć   
Wbudowana na 
50 zdjęć + karta 
microSD
Wymiary    
127 x 119 x 47 mm 
Waga 450 g

czone pod ekranem podglądu przyci-
ski łatwo wciska się za pomocą 
kciuków, a menu zaprojektowane jest 
przejrzyście i intuicyjnie. 

Pod względem sprzętowym SQ10 
niezbyt zachwyca - malutka matryca 
CMOS, wzięta jak gdyby rodem 
z kamer samochodowych, robi ładne, 
ale mierne pod względem kolory-
stycznym zdjęcia. Można to oczywi-
ście modyfikować za pomocą szeregu 
filtrów, których efekty w pełnej oka-
załości możemy podziwiać tylko 
i wyłącznie na wydrukowanych 
odbitkach. Cyfrowe wersje zdjęć 
z nałożonymi filtrami zapisywane są 
bowiem tylko jako maciupeńkie JPEG-
-i, niezbyt dobrze prezentujące się na 
ekranie komputera czy telefonu. 

Do zabawy dostajemy także tryb 
makro, który mimo jednego punktu 
autofokusowania potrafi osiągnąć 
efekt rozmytego tła, tryb wielokrotnej 
ekspozycji (w praktyce - nałożenie 
dwóch zdjęć na siebie) i najciekawszą 
chyba funkcję Bulb. Za jej pomocą po 
przytrzymaniu migawki przez mak-
symalnie 10 sekund, możemy naświe-
tlać obraz tak, aby uzyskać ujęcie jak 
najlepszej jakości. W przypadku 
widoków jest to bardzo użyteczne, 
jednak zdjęcia poruszających się 
obiektów to już zupełnie inna sprawa. 

Nieco irytuje również fakt, że po 
zrobieniu fotki, SQ10 od razu pokazuje 
jej podgląd zamiast zostać w trybie 
fotografowania. 

Zdjęcia wydrukowane na wbudo-
wanej w aparat drukarce są kolorowe 
- czasami aż zanadto. Nie wiem, czy to 
wina aparatu, czy papieru światłoczu-
łego, ale papierowe odbitki charakte-
ryzują się znacznym przeważeniem 
kontrastów. W efekcie ujęcia wykona-
ne w słabych warunkach oświetlenia 
są ciemne, rozmazane i nieciekawe. 

Instax Square SQ10 to ani rewela-
cyjny aparat cyfrowy, ani dobre 
urządzenie do cykania zdjęć instant. 
Owszem, może służyć jako lifesty-
le’owy gadżet, ale właściwie po co - 
w końcu lepiej kupić porządnego 
bezlusterkowca lub Instaxa Mini.
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Toshiba USB TransMemory™  
U363/U364 Dongle

Save your
best moments

toshiba-memory.comYour reliable companion for extraordinary moments.

Autopsja
ReMarkable

REKLAMA

2 600 PLN 
www.remarkable.com

yfrowy detoks. Te słowa nieczęsto 
pojawiają się na łamach „Magazynu 
T3”, ale całkiem nieźle opisują one 
„papierowy” tablet ReMarkable. Jego 

odbiorcami mają być osoby, które chcą oderwać się 
od zgiełku mediów społecznościowych i poczytać 
książkę, napisać coś własnoręcznie lub narysować. 

ReMarkable właściwie pozbawiony jest funkcji 
internetowych, oprócz możliwości przesyłania 
plików przez Wi-Fi. W ten sposób możesz zgrać na 
niego ebooki w formatach PDF i ePub lub przesłać 
swoje wykonane na tablecie szkice mailem. Co 
prawda 8 GB pamięci to dość mało, ale pracować 
się da. Na plus zasługuje 10,3-calowy e-papierowy 
ekran dotykowy Canvas, który świetnie współgra 
z responsywnym rysikiem Marker.

Niestety, czytanie ebooków na ReMarkable jest 
żmudnym i nieprzyjemnym zajęciem - strony 
potrafiły zaciąć się na długo i nie pomagało nawet 

wielokrotne, silne naciśnięcie przycisków 
nawigacyjnych. Tablet miał również 
problem z przesyłaniem dużych plików. 

Samo pisanie na ReMarkable jest 
natomiast bardzo przyjemne, a przecią-
ganie Markerem po ekranie brzmi tro-
chę jak skrobanie piórem po papierze. 
Tablet ten może spodobać się osobom, 
które na co dzień zużywają mnóstwo 
makulatury do notatek i szkiców, ale 
czy i im nie będzie brakowało zapachu 
i gładkiej faktury świeżego, gotowego 
do zapisania papieru?

Co zrobić, jeśli chcesz uciec od technologii? Kup tablet…
ReMarkable
CZARNO NA BIAŁYM

C

Plusy Ciekawa koncepcja, wy-
raźny ekran, doskonały stylus.

Minusy Czytanie ebooków jest 
bardzo niewygodne.

Podsumowując To niszowe 
urządzenie, jednak raczej nie-

warte swojej obecnej ceny.

WERDYKT
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TAJEMNICZY KOMPAN

SAMSUNG GEAR FIT2 PRO
700 PLN, www.samsung.pl

Tracker Samsunga towarzyszyć ci będzie 
podczas ruchu i odpoczynku, zapisując twoje 

osiągnięcia fitness i rytm dobowy. Opaska 
wyróżnia się prostym, acz futurystycznym 

designem, którego centralny element stanowi 
ultraostry ekran Super AMOLED. Oprócz tego 
Gear Fit2 Pro wyposażony jest w integrację ze 
Spotify i szeregiem aplikacji fitnessowych. Pro-
pozycja Samsunga jest niezrównana pod wzglę-

dem dokładności monitorowania aktywności 
- wystarczy włożyć opaskę na rękę i ruszyć na 

trening, a ona sama zadba o szczegóły.

MISTRZ TRACKINGU

MISFIT SHINE 2
250 PLN, www.misfit.com

Niedrogi i dokładny tracker od Misfit byłby 
bliski ideału, gdyby nie kilka szczegółów 

psujących dobre wrażenie. Przede wszystkim 
tracker nie ma wyświetlacza jako takiego, a za-
miast tego komunikuje się z użytkownikiem za 
pomocą 12 diod LED, wyświetlających okre-

ślone kombinacje świetlne, których opanowa-
nie zajmuje sporo czasu. Ponadto stanowiący 
serce opaski dysk, dość często wypada z sili-
konowej obejmy, co podczas treningu bywa 

irytujące. Szkoda, bo same funkcje fitnessowe 
Misfita stoją na bardzo wysokim poziomie. 

OCENA 88/100 OCENA 70/100

XIAOMI MI BAND 2
100 PLN, www.mi.com/pl

Mi Band 2 niestety nie posiada modułu GPS, 
a sama opaska sprawia wrażenie plastikowej 

zabawki, ale może spodobać się fanom sportu 
z ograniczonym budżetem. Niewielki ekranik 

OLED jest dość niewyraźny, ale da się z niego 
odczytać aktualną godzinę, spalone kalorie, prze-
byte kroki i tempo pracy serca, zaś opaska działa 

do 20 dni na jednym ładowaniu. Mi Band 2 
doskonale sprawdza się również w rejestrowaniu 
cyklu dobowego, bez problemu zauważając, kiedy 
wstajesz z łóżka, a kiedy się kładziesz. Niestety, 
tak istotne liczenie kroków, jest mniej dokładne.   

OPCJA BUDŻETOWA
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Autopsja

Każdy producent opasek fitnessowych twierdzi, że jego produkt jest najlepszy. 
Sprawdźmy, który spośród sześciu popularnych wygra w naszym teście.

Technologia w biegu
 Tekst: Agnieszka Stradecka

NASZ 
WYBÓR



FITBIT ALTA HR
600 PLN, www.fitbit.com

Przetestowaliśmy tę opaskę na kilku trasach 
biegowych i możemy stwierdzić, że właśnie 

w takich sytuacjach sprawdza się ona najlepiej. 
Alta HR to wygodny sprzęt dla długodystan-
sowców, którzy chcą szybko sprawdzić swoje 

statystyki, zagłębiając się w nie dopiero po 
treningu. Ekran OLED jest ostry i jasny, ale 

potrzeba silnego naciśnięcia, aby go wybudzić. 
Alta HR nieźle radzi sobie z pomiarem pracy 
serca i jakości snu. Dodatkowym plusem jest 

możliwość sparowania opaski z aplikacją Fitbit 

Coach, która ułoży dla ciebie plan treningowy.

COŚ DLA BIEGACZY

GARMIN VIVOSPORT
880 PLN, www.garmin.com/pl

Idealna opcja dla fanatyków statystyk i zapisy-
wania osiągów. Ten tracker sportowo-fitnesso-
wy możesz zabrać ze sobą na długą przejażdż-

kę rowerową, bez konieczności targania ze 
sobą smartfona. Do zapisywania aktywności 
niezbędna jest jednak aplikacja Garmin Con-

nect, w której zapiszesz m.in. trening siłowy. 
Bateria starcza na tydzień użytkowania, jed-

nak to po części „zasługa” ekranu opaski. Jest 
on ciemny, niewielki i niewyraźny, przez co 

osoby o słabym wzroku mogą mieć problemy 
z odczytaniem swoich wyników.

MIŁOŚNIK DANYCH

TOMTOM TOUCH CARDIO  
+ BODY COMPOSITION

400 PLN, www.tomtom.com/pl

TomTom pozwala nie tylko zapisywać fitnesso-
we osiągnięcia, ale również podejrzeć, co dzieje 
się z twoim ciałem, kiedy odpoczywasz lub tre-
nujesz - przynajmniej w teorii, ponieważ pomiar 
tkanki tłuszczowej i masy ciała za pomocą kilku 
punktów na nadgarstku jest, hmm, dość mocno 
przybliżony. Na pochwałę zasługuje motywują-
ca do działania aplikacja. Funkcje trackingowe 
również są niczego sobie i dokładnie mierzą 

liczbę kroków oraz spalone kalorie - szkoda, że 
TomTom nie został wyposażony w moduł GPS.

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
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Opaski fitness

roku na rok smart- 
watche stają się 
coraz lepszymi 
kompanami fitnes-

sowymi, co wymusza na opa-
skach ciągłe ewoluowanie, tak, 
aby za nimi nadążyć. Większość 
z nich nie tylko współpracuje 

z telefonami i obsługuje powia-
domienia, ale spełnia wiele 
innych funkcji, do których 
smartwatchom jeszcze daleko. 

Z drugiej strony, opaski fit-
nessowe powinny być proste 
w obsłudze i nie przygniatać 
użytkownika mnóstwem niepo-

trzebnych danych i milionem 
bezużytecznych aplikacji. 

Przetestowaliśmy sześć po-
pularnych trackerów fitness pod 
kątem ich efektywności w mo-
nitorowaniu naszych treningów 
i codziennej aktywności 
- sprawdź, który zwyciężył. 

Z



Cena modelu testowego 
222 220 PLN

Autopsja

patruję się w pustą stronę 
w edytorze tekstu i zasta-
nawiam, jak zacząć tę 
recenzję w sposób nie 

nawiązujący do dziesiątek memów, 
które w narodowej świadomości nieod-
łącznie towarzyszą Volkswagenowi 
Passatowi. Poczciwe „Passerati” 
w wersji hybrydy plug-in to bowiem 
wcale nie żart, ale wygodne i potężne 
auto. Miej jednak na uwadze, szanowny 
czytelniku, że nawet niemiecka solid-

W

Passat to nie tylko auto - to styl życia. Z wersją hybrid plug-in stanie  
się on oszczędniejszy, przynajmniej w teorii.

Volkswagen Passat GTE 
TRADYCJA I NIEZAWODNOŚĆ

ność nie zawsze ustrzega się błędów. 
Na parkingu Passat GTE prezentuje 

się bardzo dobrze, ba, może wywołać 
nawet parę okrzyków zachwytu. 
Sportowa, nieco spłaszczona bryła 
sedana (do wyboru jest też wersja 
kombi GTE Variant) ozdobiona jest 
poziomymi przetłoczeniami i chro-
mowaniami - szczególnie dobrze 
prezentują się te otaczające reflektory 
do jazdy dziennej. Auto sprawia bar-
dzo, hmm, niemieckie wrażenie, so-
lidnego, wytrzymałego i niezawod-
nego. 

Odczucia te nasilają się po wejściu 
do środka. Kokpit pozbawiony jest 
wizualnych fajerwerków, ale już po 

chwili spędzonej wewnątrz, zaczyna-
my doceniać tę decyzję projektantów. 
Nie znaczy to, że wnętrze samochodu 
jest brzydkie - wysokiej jakości 
materiały wykończeniowe dodają mu 
uroku i przytulności, a ponadto są 
przyjemne w dotyku. W egzemplarzu 
testowym miałem przyjemność usiąść 
w aucie z czarną tapicerką i muszę 
przyznać, że dodaje ona sporo elegan-
cji. Na tylnej kanapie również jest 
sporo miejsca. Tego samego z oczywi-
stego powodu nie można powiedzieć 
o bagażniku - umieszczony pod jego 
dnem akumulator kradnie ponad 180 
litrów pojemności w porównaniu do 
wersji B8 Limousine. 

Prędkość maksymalna 225 km/h 
0-100 km/h 7,4 sekundy Silnik  
1.4 TSI Moc 218 KM Moment 

obrotowy 250 Nm Średnie 
zużycie paliwa (wg producenta) 

1,8 l/100 km

SPECYFIKACJA
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Uważny czytelnik na pewno 
w międzyczasie spojrzał na cenę auta 
i pewnie zachodzi w głowę, dlaczego 
zwykły Passat aż tyle kosztuje. W te-
stowanym przez nas samochodzie 
cenę „windowały” różnego rodzaju 
wyposażeniowe bajerki, w tym wy-
świetlacz HUD. Trzeba przyznać, że 
ten zaprojektowany przez Volkswage-
na wygląda iście czadowo: chowająca 
się lub wysuwająca półprzezroczysta 
szybka pasuje raczej do kokpitu robota 
bojowego a nie Passata! Same informa-
cje wyświetlające się na HUD-zie nie 
przytłaczają swoją przydatnością. Niby 
wyświetla on info dotyczące przebiegu 
trasy i aktualnej prędkości, ale i tak 
przecież mamy je na wyciągnięcie 
ręki. Spośród dodatków warto zaopa-
trzyć się natomiast w nawigację sateli-
tarną Discover Pro i rewelacyjny kom-
puter pokładowy Active Info Display, 
który z powodzeniem może zastąpić 
wspomnianego HUD-a. 

O Passatach często mówi się, że są 
autami bez duszy, a jazda nimi 
wypruta jest z radości. Nie do końca 
zgadzam się z tym stwierdzeniem, 
chociaż o ułańską fantazję propozycji 
Volkswagena nie da się posądzić. Dwa 
silniki, benzynowy 1.4 i uzupełniający 

go motor elektryczny, potrafią jednak 
mile wyrwać do przodu, w szczegól-
ności w trasie. Przy jeździe z prędko-
ścią około 120 km/h wciąż czułem, że 
mam pod nogą więcej mocy. 

Jak na hybrydę plug-in przystało, 
do zabawy dostaliśmy kilka trybów 
jazdy. Tryb elektryczny włącza się 
domyślnie w momencie odpalenia 
samochodu i przydatny jest głównie 
w mieście. Jeśli w momencie rozpo-
częcia jazdy, akumulatory auta są 
rozładowane, Passat GTE wystartuje 
w trybie hybrydowym - tutaj do 
wyboru mamy „czystą” hybrydę 
z wykorzystaniem obu napędów 
i tryb ładowania akumulatorów. 
Oczywiście można również jeździć 
na samej benzynie, jednak nie pole-
cam tego rozwiązania. Całą ekono-
miczność auta trafia wtedy szlag, 
a my zostajemy ze średnim spalaniem 
rzędu 12 l/100 km. Jeśli pamiętamy 
o regularnym ładowaniu akumulato-
rów Passata GTE, średnie spalanie to 
już 2,5-3 l/100 km. Na deser zostawi-
łem tryb GTE, w którym samochód 
osiąga te fantastyczne wyniki przed-
stawione w specyfikacji, a ponadto 
symuluje odgłos... no właśnie, 
trudno stwierdzić czego. Po jego 

włączeniu, nasz „silnik” brzmi jak 
połączenie dźwięków wyścigówki 
z pierwszego Need for Speed i odku-
rzacza wodnego. 

Pozostaje nam odpowiedzieć na 
jedno pytanie - czy Passat GTE został 
wyceniony w sposób adekwatny do 
swojej wartości? W zupełnie podsta-
wowej wersji za hybrydę plug-in 
z silnikiem 1.4 TSI zapłacimy 176 090 
PLN. To więcej niż w przypadku mało 
dostojnej Toyoty Priusa, ale i najbar-
dziej wypasionego wariantu Hyundaia 
IONIQa. Po dokupieniu kilku dodat-
ków, cena szybko rozdmuchuje się do 
ponad 200 tysięcy złotych. Czy warto 
wydać takie pieniądze na to auto? 
Miłośnicy niemieckich samochodów 
odpowiedzą, że tak, ale rozważni 
powinni parę razy zerknąć w zawar-
tość swoich portfeli.

Plusy Logicznie zaprojektowany, 
wygodny i przestronny kokpit. 

Dynamiczne silniki. Niskie spala-
nie w trybie hybrydowym.
Minusy Koszty samochodu 
są horrendalne - ponad 200 

tysięcy złotych za Volkswagena 
Passata to przesada.

Podsumowując Szkoda, że 
Passerati GTE zostało wycenio-
ne bardziej jak Maserati, a mniej 
jak Prius - to bardzo dobre, ale 

i bardzo drogie auto.

WERDYKT

NA LEWO
Ekran systemu 
multimedialnego 
i nawigacji jest  
ostry, barwny 
i responsywny. 

NA PRAWO
Auto na drodze 
prezentuje się 

poważnie i elegancko.

Ważnym aspektem eksplo-
atacji hybrydy plug-in jest 
ładowanie jej akumulatorów. 
W Passacie GTE pełne na-
ładowanie „z gniazdka” trwa 
około 4 godzin. Auto można 
dodatkowo zaprogramować 
tak, aby pobierało energię 
z sieci tylko w godzinach 
nocnych. 

MOC DO PEŁNA!
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Cena modelu testowego 
88 010 PLN

Autopsja
Citroën C3 Aircross Shine

ruga generacja C3 Aircross to 
pierwsza, którą możemy 
cieszyć się w Europie - po-
czątkowo auto przeznaczone 

było jedynie na rynek brazylijski. Ten 
nietypowo wyglądający kompaktowy 
crossover zastąpi u nas minivana C3 
Picasso. Czy warto zaufać Francuzom 
i skusić się na jego zakup? 

Pod względem stylistyki C3 Aircross 
przypomina inne kompakty od 
Citroëna. W oczy rzucają się nieco 
wybrzuszona maska z wąziutkimi 
światłami do jazdy dziennej i ogrom-
nymi reflektorami oraz optycznie po-
większone nadkola. Szkoda, że elemen-
ty terenowe, takie jak relingi dachowe 
i osłony zderzaka sprawiają wrażenie 
ozdobników, a nie funkcjonalnych 
części. Futurystyczny design auta jest 
polaryzujący, ale może się podobać. 

Taką samą sytuację zastaniemy 
wewnątrz kabiny. Miejsca jest dużo, 
nawet na tylnej kanapie. Utrzymane 
w ciemnoszarej tonacji wnętrze 
ozdobione jest pomarańczowymi 
wstawkami i mocno stylizowane na 
„auto przyszłości”. W tej konwencji 

D

Niby terenowy, ale jednak nieukrywający swojego miejskiego pochodzenia.
Citroën C3 Aircross Shine

MIEJSKI FUTURYZM

Plusy Futurystyczny design 
i spora możliwość personalizacji. 
Przemyślane i estetyczne wnę-

trze. Precyzja prowadzenia.
Minusy Wyposażenie. Mimo 
Grip Control nie radzi sobie 

z pokonywaniem zaawansowa-
nych przeszkód terenowych.

Podsumowując Przyjemne w pro-
wadzeniu auto - nadaje się zarówno 

do miasta, jak i w lekki teren.

WERDYKT

PŁASKI  
JAK DESKA

W C3 Aircrossie 
producent zde-
cydował się na 
zrezygnowanie 
z charakterystycz-
nych Air Bumpów 
- bocznych osłon, 
które stały się 
wizytówką modeli 
C3 i C4.

SPECYFIKACJA

Prędkość 
maksymalna  
175 km/h  
0-100 km/h  
11,5 sekundy  
Silnik  
1.6 BlueHDi 
Moc 100 KM 
Moment 
obrotowy  
254 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
4,0 l/100 km

nawet twarde plastiki nie rażą, a my 
zaczynamy doceniać przydatne detale 
typu gumowe wykończenie półek 
i schowki wyściełane materiałem. 

Nieco mniej futurystycznie 
prezentuje się zastosowana w C3 
Aircrossie elektronika. W standardzie 
testowanej wypasionej wersji Shine 
otrzymujemy ledwie komplet czujni-
ków parkowania, nawigację Connect 
NAVi z możliwością sparowania ze 
smartfonem i system hamowania awa-
ryjnego. Dość sporo trzeba dopłacić za 
Grip Control, funkcję dostosowywania 
napędu do rodzaju powierzchni, dzięki 
której miejski samochód nabiera bar-
dziej terenowego charakteru. 

Nawet po uruchomieniu Grip 
Control nie da się nie zauważyć, że 
Citroën C3 Aircross to auto z napędem 
na przednią oś - nie da się nim 
agresywnie pokonywać przeszkód 
terenowych ani jeździć w miękkim 
śniegu lub głębokim błocie. Na 
gruntowych drogach i asfalcie 
wrażenia z prowadzenia auta są 
jednak pozytywne. Układ kierowni-
czy jest bardzo precyzyjny, a diesel 
o pojemności 1,6 nie traci dynamiki 
nawet przy mocno dociążonym 
samochodzie. Niestety, auto pochłania 
olej napędowy trochę powyżej 
oczekiwań. Podawane przez produ-

centa 4 litry w cyklu mieszanym są 
niemożliwe do uzyskania - przygotuj 
się na spalanie rzędu 6,5 l/100 km. 

Ponadto jakimś minusem jest jego 
cena. Choć w swoim segmencie dość 
niska, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 
można było za nią wcisnąć w ten samo-
chód ciut więcej. Jednocześnie Aircross 
to ciekawy crossover, który świetnie 
sprawdzi się zarówno w mieście, jak 
i w niezbyt wymagającym terenie.
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Cena modelu testowego 
147 200 PLN

Autopsja
Hyundai i30N Performance

NAJLEPSZE
AUTO

oda na auta typu hot  
hatch ma się dobrze i ani 
myśli przemijać. Jeśli 
dzięki niej będziemy mogli 

częściej obcować z tak udanymi 
autami, jak Hyundai i30N Performan-
ce, to niech nigdy nie odchodzi! 

Jak nietrudno się domyślić, mamy 
tutaj do czynienia z usportowioną wer-
sją popularnego miejskiego hatchbacka. 
Również design zdradza jego rodowód. 
Na pierwszy rzut oka przypomina 
zwykłego i30, a dopiero po dokładniej-
szym przyjrzeniu się wyłapujemy 
zmiany - niżej osadzoną bryłę, standar-
dowy hot hatchowy spojler i inne 
niewielkie elementy nadwozia, które 
mają poprawić aerodynamikę auta. 

Wnętrze Hyundaia i30N to również 
klasyka. Otrzymujemy przestronną 
kabinę z wygodnymi fotelami i pokry-
tą skórą kierownicą, rozsądnie rozpla-
nowany kokpit oraz... niezbyt kunsz-
towne, dość tanio wyglądające 
wykończenie. Estetyka jest kwestią 
osobistą, ale pewnego braku funkcjo-
nalności nie da się nie zauważyć. Nawet 
testowana wersja Performance jest 

M

Romans Hyundaia z hot hatchami. 
Hyundai i30N Performance

BO WE MNIE JEST MOC

Plusy Gustowna stylistyka. Wy-
godne i przestronne wnętrze. 

Sportowa dynamika jazdy.
Minusy Jakość materiałów uży-
tych do wykończenia wnętrza 
nie zachwyca. Wyposażenie 

w wersji Performance mogłoby 
być ciut lepsze.

Podsumowując Niby Koreań-
czyk, a z ułańską fantazją... i30N 

Performance to kusząca pro-
pozycja dla osób, które czasem 

lubią docisnąć gaz do dechy.

WERDYKT

AZJATYCKA 

„BEEMKA”

Hyundai i30N 
Performance to 
w dużej mierze 
dzieło Alberta 
Biermanna - twór-
cy legendarnych 
BMW serii M. 
Już wiemy, skąd 
w Hyundaiu te 
tylnonapędowe 
ciągoty...

SPECYFIKACJA

Prędkość 
maksymalna  
250 km/h  
0-100 km/h  
6,1 sekundy 
Silnik  
2.0 GDI   
Moc 275 KM 
Moment 
obrotowy  
353 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
7,1 l/100 km

dość zachowawcza pod względem 
elektroniki (nie ma chociażby adapta-
cyjnego tempomatu), a najbardziej 
fantazyjnym dodatkiem jest kamera 
cofania i system multimedialny z na-
wigacją. Z poziomu jego ośmiocalowe-
go ekranu możemy dostać się do 
najfajniejszej funkcji i30N, jaką jest 
możliwość personalizacji trybów 
jazdy. Ustawić da się dosłownie 
wszystko - profil działania silnika, 
twardość zawieszenia, nawet sposób 
redukcji z międzygazu. Oczywiście 
producent udostępnił nam szereg 
gotowych trybów jazdy, które możemy 
odpalić tuż po wejściu za kierownicę. 

Na drodze Hyundai i30N szaleje - 
silnik 2.0 GDI o mocy 275 KM w nor-
malnych ustawieniach charakteryzuje 
się wysoką dynamiką, co w połączeniu 
z dość sztywnym zawieszeniem i pre-
cyzyjnym układem kierowniczym, 
owocuje pełną frajdy jazdą. Po przejściu 
w tryb N samochód nabiera charakteru 
prawdziwej wyścigówki, a dobre 
wrażenie potęguje manualna skrzynia 
biegów o przyjemnie krótkim skoku. 
Sportowego efektu nie psuje nawet 
napęd na przednie koła, który podczas 
dynamicznego wchodzenia w zakręty 
zachowuje się całkiem podobnie do 
„tylnoosiowca”. Spalanie kształtuje się 
na poziomie 8,5-9 l/100 km (w trybie 

normalnym - Sport i N dopiero 
wywindowałyby tę wartość). 

Pierwszy hot hatch Hyundaia okazał 
się autem z wszechmiar dopracowa-
nym. Swoim drapieżnym charakterem 
przypomina bardziej Hondę Civic 
Type-R niż statecznego i poważnego 
VW Golfa. Chcesz pojechać z biura 
prosto na tor? Teraz to możliwe!  
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Cena modelu testowego 
161 830 PLN

Autopsja
Volkswagen Golf GTI Performance

rzez długi czas Golf GTI był 
legendą rynku hot hatchy 
i autem ze stajni Volkswage-
na, które chciał mieć każdy 

fan mocnej jazdy. Teraz rolę tę przejął 
Golf R, a Golf GTI pozostał opcją pośred-
nią pomiędzy rozwagą i szaloną jazdą po 
krętych drogach. Co najlepsze, w oby-
dwu sytuacjach można na nim polegać. 

Golf GTI to auto, które zwraca 
uwagę. Jego sportowy charakter 
przemycony jest w dodatkach, takich 
jak czarne wloty powietrza i szerokie 
progi przy jednoczesnym zachowaniu 
klasycznej formy, do której przyzwy-
czaił nas Volkswagen. Całości dopeł-
niają 19-calowe obręcze aluminiowe 
o pięknym rysunku, i dynamiczne, 
pływające kierunkowskazy. 

W środku przeżywamy kolejny 
zachwyt - w wersji Performance, Golf 
GTI utrzymany jest w idealnie czarnej 
tonacji, z tapicerką ozdobioną kulto-
wym wzorem kraty i gałką zmiany 
biegów stylizowaną na piłeczkę golfo-
wą. Takie smaczki dodają mu charakte-
ru. Wykonany z wysokiej jakości mate-
riałów kokpit został zaprojektowany 

P

GTI zapoczątkował modę na hot hatche. Czy nowy model posiada charakter oryginału?
Volkswagen Golf GTI Performance

KANAPOWY SPORTOWIEC

Plusy Klasyczny, elegancki 
wygląd z zewnątrz i wewnątrz. 

Wysoka wygoda jazdy.
Minusy System multimedialny 

może rozpraszać uwagę kierow-
cy. Auto prowadzi się spokojniej 

niż większość hot hatchy.
Podsumowując Golf GTI pod-

wiezie cię i na zakupy, i na drugi 
koniec Polski. To samochód dla 

fanów stylistyki hot hatchy, któ-
rzy nie chcą za bardzo szaleć.

WERDYKT

PROSTA  

MATEMATYKA

Wybrać wersję 
trzydrzwiową czy 
pięciodrzwiową? 
Testowaliśmy tę 
drugą i ze spokoj-
nym sumieniem ją 
polecamy - twoi 
pasażerowie ci 
podziękują!

SPECYFIKACJA

Prędkość 
maksymalna  
250 km/h  
0-100 km/h  
6,2 sekundy  
Silnik  
2.0 TSI BMT 
Moc 245 KM 
Moment 
obrotowy  
370 Nm  
Średnie zużycie 
paliwa (wg 
producenta)  
6,6 l/100 km

tak, aby kierowca mógł wygodnie 
korzystać z systemu multimedialnego. 
W egzemplarzu testowym był to 
ogromny, 9,2-calowy szklany ekran 
nawigacji satelitarnej Discover Pro. 

O ile perspektywa jazdy autem 
z wbudowanym tabletem wydaje się 
kusząca, pod względem wygody 
system multimedialny nie zachwyca. 
Brak fizycznych gałek i upchnięcie 
podstawowych funkcji gdzieś 
w zakamarkach systemu operacyjne-
go, może odwracać uwagę kierowcy 
od sytuacji na drodze. Duży ekran 
świetnie prezentuje się jednak podczas 
korzystania z nawigacji lub kamery 
cofania. Auto testowe było bardzo 
bogato wyposażone, ale większość 
elektroniki dostępna jest za dopłatą. 

Po miejskiej drodze Golf GTI jedzie 
dość zachowawczo, ale wystarczy 
wjechać na trasę szybkiego ruchu, aby 
samochód pokazał, co potrafi. Dyna-
miczne przyspieszenie i pewne wcho-
dzenie w zakręty ucieszą każdego 
miłośnika dalekich wycieczek, a ma-
nualna skrzynia biegów pozwala na 
dostosowanie sposobu jazdy auta do 
swojego stylu. Golf GTI wyposażony 
jest w dość miękkie jak na hot hatcha 
zawieszenie, które co prawda świetnie 
sprawdza się w trudniejszym terenie, 
ale na płaskiej nawierzchni odbiera mu 

nieco sportowości. Spalanie w granicach 
8-9 l/100 km to standard segmentu. 

W kategorii „jazda bez trzymanki” 
Volkswagen Golf GTI przegrywa z re-
cenzowanym w tym numerze Hyun-
daiem i30N czy nawet VW Golfem R, 
jednak nie o samą szybkość chodzi. 
Wygoda jazdy i wszechstronność auta 
spodobają się osobom, które szukają 
auta mocnego, ale praktycznego.
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PC, PS4, XONE

Autopsja

ą gry, które mimo popu-
larności w Kraju Kwitnącej 
Wiśni, jakoś nigdy nie 
przyjęły się na Zachodzie. 

Seria Tales of... pozostaje stosunkowo 
nieznana, Fire Emblem dopiero nie-
dawno zaistniał na naszych konsolach 
dzięki świetnemu Fates, a przekonanie 
się do Neptunii to zadanie zbyt ciężkie 
nawet dla mnie. Teraz przebojem na 
zachodnie rynki wdarła się kolejna 

S

Legendarna seria w szczytowej formie - jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej 
wciągająca, a do tego przystępna jak nigdy!

Monster Hunter: World
CIĘŻKI ŻYWOT ŁOWCY

odsłona Monster Hunter - serii nasta-
wionej na szybką i precyzyjną elimi-
nację wrogów - która przy okazji 
zawładnęła naszymi sercami. 

Osoby, które nie miały poprzednio 
styczności z tym kultowym w Japonii 
tytułem od Capcomu, pewnie patrzą 
teraz na screeny i zastanawiają się, 
o co w tym wszystkim chodzi. 
Monster Hunter: World to połączenie 
gry akcji z tytułem craftingowym, 
w którym wcielamy się w łowcę - po-
lującego samotnie lub w grupie - na 
różnego rodzaju potwory zamieszku-
jące bogaty i zróżnicowany świat. 
Grze znacznie bliżej jest jednak do 

Dark Soulsów niż do Wiedźmina: na-
sze cele są bowiem nie tylko potężne, 
ale również piekielnie inteligentne, 
a każdy nieuważny ruch może skoń-
czyć się szybką eliminacją łowcy. Po 
ukatrupieniu delikwenta, zbieramy 
łuski, skórę lub pazury i... powtarza-
my cały cykl aż do zdobycia ilości 
materiałów pozwalającej nam na 
ulepszenie posiadanego ekwipunku. 
Sam proces „grindowania” jest jednak 
niesamowicie dobrze przemyślany 
i nie nudzi gracza. 

Oczywiście największym smacz-
kiem Monster Hunter: World są eks-
pedycje. Te wyprawy na dużą zwie-
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rzynę wymagają nie tylko zręcznego 
sterowania, ale również taktyki. Część 
z nich może zostać ukończona przez 
jednego gracza w trybie single player, 
w większości przypadków okazuje się 
jednak, że niezbędna będzie współ-
praca z innymi łowcami i gra online. 

Nawet podczas małych, samodziel-
nych polowań, nie jesteśmy sami. 
Towarzyszy nam uroczy kot Palico, 
którego rolą jest wspieranie gracza we 
wszystkich aspektach rozgrywki, 
którymi ten akurat się nie zajmuje. 
Jeśli szukamy śladów pozostawionych 
przez nasz cel, kot zacznie rozkładać 
pułapki, zaś podczas swobodnej 
eksploracji zajmie się zbieraniem 
surowców. Futrzak może również 
wspomagać nas podczas walki. Na 
początku gry otrzymujemy jednego 
Palico, którego wygląd i umiejętności 
możemy dostosować do naszych 
upodobań. 

Ważnym aspektem rozgrywki jest 
wspomniana już eksploracja. Życie 
łowcy nie składa się bowiem z samych 
polowań, a zbieranie roślinnych su-
rowców i zastawianie wnyków jest 
równie ważne, jak epickie pojedynki 
z ogromnymi monstrami. Eksploracja 
stanowi również okazję do podejrzenia 
relacji panujących pomiędzy maszka-

rami. Niektóre gatunki się nienawidzą, 
inne żyją w symbiozie, a jeszcze inne 
na sobie żerują. Zebraną wiedzę moż-
na wykorzystać podczas polowań. 

Monster Hunter: World trafia 
w sedno również w aspekcie gry dla 
wielu graczy. Multiplayerowe serwery 
gromadzą po 16 łowców. Każdy z nich 
może dołączyć do formującej się druży-
ny lub zaproponować innym udział 
w danym queście. Jeśli szczególnie 
spodoba nam się polowanie z daną 
osobą, można zaprosić ją do swojego 
klanu. Do regularnego logowania się na 
serwerach i podejmowania wyzwań 
- dodatkowo zachęca system codzien-
nych nagród. Niestety, w grze nie 
można bawić się z graczami, którzy 
korzystają z innej konsoli niż my. 

Jedną z największych zalet Monster 
Hunter: World jest niewątpliwie świat 
gry. „Nowy Świat”, bo tak nazywa się 
oddany do dyspozycji graczy konty-
nent, to w pełni funkcjonalny eko-
system z łańcuchem pokarmowym 
i rywalizującymi ze sobą gatunkami. 
Potwory nie czekają w miejscu, aż 
gracz przyjdzie i je ubije, ale jedzą, śpią 
i patrolują swoje terytorium. Podczas 
walki potrafią one np. konsumować 
leczące rośliny lub podrzucać ci inne 
cele. W trakcie gry zgromadzimy 

szereg pancerzy i broni - często przyj-
dzie nam je zmieniać, kiedy okaże się, 
że nowy cel jest wrażliwy na zupełnie 
inny rodzaj obrażeń niż ten poprzedni. 
To cudowne, że świat fantasy wydaje 
się być tak realistyczny. 

Oczywiście nie bez znaczenia  
jest tu również grafika, z monumen-
talnymi projektami potworów  
na czele. Odbywające się w wielu 
malowniczych lokacjach starcia 
z groźnymi maszkarami zapamiętasz 
na długo. Monster Hunter: World  
to pozycja, która bezlitośnie wsysa  
i nie chce puścić. Oferuje ona wyma-
gającą, ale sprawiedliwą rozgrywkę, 
wysoki poziom trudności i możli-
wość przeżycia przygody w dopraco-
wanym, żyjącym świecie. Konsolow-
cy, nie zastanawiajcie się, kupujcie! 
Pecetowcy - spokojnie, jest na co 
czekać!

Plusy Bogata, wciągająca 
rozgrywka w żyjącym świecie, 

który nie kręci się wokół gracza. 
Piękna oprawa audiowizualna.

Minusy Poziom trudności  
jest stosunkowo wysoki  

- „niedzielni” gracze mogą się  
do niej szybko zniechęcić.

Podsumowując Japończycy 
znowu zaskoczyli, wypuszczając 

produkcję na wskroś odmienną od 
zachodnich standardów, a jedno-

cześnie nadludzko grywalną. 

WERDYKT

NA LEWO
Kocia zbroja hitem 
kolekcji wiosennej 

2018.

NA PRAWO
Najpotężniejsze 
potwory wyglądają 
majestatycznie 
i przerażająco.

Monster Hunter nie zawsze 
charakteryzował się hiper-
realistyczną, nieco mroczną 
oprawą. Warto zapoznać się 
również z 3DS-owym tytu-
łem Monster Hunter Stories, 
który pod słodką otoczką 
kryje pełną akcji rozgrywkę 
i ciekawy system rozwoju 
postaci!

MONSTER HUNTER STORIES
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Autopsja
Total War: Arena

PC

iewiele jest serii, które 
z odsłony na odsłonę cieszą 
się niezmiennym uwiel-
bieniem graczy i prasy. 

Total War jest jedną z nich. Od niemal 
osiemnastu lat gry te pozwalają wcielić 
się w potężnego dowódcę i wziąć udział 
w bitwach, które zmieniały rozkład sił 
na świecie. Od kilku dni możemy 
zagrać także online - Total War: Arena 
właśnie wyszła z fazy zamkniętej bety. 
Oto nasze wrażenia z rozgrywki. 

Multiplayerowe dziecko Creative 
Assembly, Wargaming Alliance i Segi, 
nastawione jest przede wszystkim na 
szybkie, dynamiczne bitwy. Podczas 
starcia każdy gracz steruje trzema 
oddziałami. Na jedną armię składa się 
maksymalnie trzydzieści oddziałów 
kierowanych przez dziesięciu graczy. 
Do zwycięstwa nad przeciwnikami 
potrzebny jest zatem nie łut szczęścia, 
ale dobra komunikacja pomiędzy 
członkami drużyny i zdolność szyb-
kiego, taktycznego myślenia. 

Podobnie jak w Total War-ach 
przeznaczonych dla jednego gracza, 
ważną rolę pełnią tutaj strategiczne 

N

Sieciowa odsłona popularnej serii strategii właśnie wchodzi w otwartą betę  
- sprawdzamy, czy zachowuje klimat „totalnej wojny”.

Total War: Arena
WOJNA SIĘ NIE ZMIENIA

Plusy Szybka, dynamiczna roz-
grywka. Zróżnicowanie oddziałów 
i dowódców. Dobrze zaprojekto-
wany system osłon i przeszkód 

terenowych. Ładna grafika. 
Minusy Sporo zależy od tego, 
na jakich sojuszników (i prze-
ciwników) trafisz - gra w źle 

dogadującej się drużynie może 
frustrować.

Podsumowując TW:A to tytuł 
godny polecenia. Wciągająca 

mechanika i monumentalna ska-
la bitew czynią z niego prawdzi-

wy klejnot popularnej serii.

WERDYKT

AVE CEZAR!

Dowódcy charak-
teryzują się różny-
mi ciekawymi 
umiejętnościami, 
ale naszym fawo-
rytem jest Juliusz 
Cezar. Jest on tak 
charyzmatyczny, 
że potrafi zakłó-
cać specjalne 
zdolności innych 
generałów.

punkty na mapie: wzniesienia, umoc-
nienia, naturalne osłony terenowe. Nie 
bez znaczenia jest również droga, którą 
prowadzimy swoich żołnierzy - ciężka 
piechota może ugrzęznąć w gęstym 
lesie i pozostać bezbronna na ataki 
lekko uzbrojonych, mobilnych oddzia-
łów wroga. 

Na chwilę obecną w grze dostępne 
są cztery frakcje: Rzymianie, Grecy, 
barbarzyńcy i niedawno dodani 
Kartagińczycy. Każda spośród nich ma 
swoje unikatowe jednostki o różnej 
sile, liczebności i prędkości poruszania 
się. Cechy te wpływają na sposób roz-
grywki: wielkie, potężne słonie bojo-
we Kartagińczyków kiepsko nadają się 
do szybkich i zdecydowanych uderzeń 
z flanki, za to doskonale rozbijają trzon 
każdej armii. 

Każdy gracz otrzymuje również 
dowódcę o unikalnych umiejętnościach 
opartych na ich historycznych dokona-
niach. Generał zdobywa w bitwie do-
świadczenie, za pomocą którego można 
poprawiać jego statystyki. 

Grafika w TW:A jest ładna i czytelna. 
Zaprojektowane z dbałością o szczegóły 
modele jednostek są płynnie animowa-
ne, a obiekty umieszczone na mapach 
cieszą oko. Mimo tego gra spokojnie 
pójdzie na starszych pecetach lub lap-
topach ze zintegrowaną kartą graficzną 

- całość jest tak zoptymalizowana, aby 
gracze z lepszym sprzętem nie zyskali 
automatycznie przewagi. 

Warto zagrać w TW:A. Ten darmo-
wy tytuł dostarczy ci wielu emocjonu-
jących starć, przy których nieraz bę-
dziesz musiał wysilić mózgownicę.
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3DS

Autopsja
Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon

imo zapowiadanego od 
wielu lat końca Pokemo-
nów, seria istnieje i ma się 
dobrze, z tytułu na tytuł 

przechodząc głównie kosmetyczne 
zmiany i ściśle trzymając się uwielbia-
nej przez najmłodszych formy. 
W Pokemon Ultra Sun i Ultra Moon 
jest podobnie, ale zdecydowanie 
większy nacisk położono na eksplora-
cję niż na zbieranie, bagatela, ponad 
ośmiuset fantazyjnych stworków. 

Pokemon USUM to kontynuacja 
wydanego w 2016 roku Pokemon 
Sun&Moon, jednak zamiast dalszego 
rozwinięcia fabuły poprzednich gier, 
przedstawia jej alternatywną wersję. 
Gracz wciela się w nastolatka, który 
z wielkomiejskiego zgiełku przybywa 
na wzorowany na Hawajach rajski 
archipelag Alola. Na skutek wielu 
zbiegów okoliczności, bohater zaprzy-
jaźnia się z jednym z przeuroczych 
Pokemonów: sówką Rowlet, kotkiem 
Litten lub foczką Popplio i wyrusza 
w podróż po rozległym, pełnym 
ciekawie zaprojektowanych lokacji 
świecie gry. Podczas wyprawy gracz 

M

Sukces gier z serii Pokemon oparty jest na sprawdzonej formule. Jest wesoło, 
kolorowo i grywalnie - co z tego, że mało rewolucyjnie?

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon
ZWIEDŹ JE WSZYSTKIE

Plusy Spójny, dobrze zapro-
jektowany i interesujący świat 
gry. Ciekawe minigry i zadania 
poboczne. Doskonale zaprojek-

towana zawartość online.
Minusy Fabuła może znużyć. 

Mało zmian w porównaniu z po-
przednimi częściami serii.

Podsumowując Pokemon USUM 
to przyjemny „pożeracz czasu”, 

po którego warto sięgnąć nawet 
mimo kilku niedociągnięć. 

WERDYKT

NAKRĘĆ SIĘ! 
Najfajniejszą 
nową minigrą 
dodaną w USUM 
jest eksploracja 
dziur czasoprze-
strzennych, która 
wykorzystuje 
żyroskop 3DS-a. 
Aby pokonywać 
kolejne prze-
szkody, musimy 
zatem... poruszać 
konsolą. 

i jego drużyna zmierzą się z wandala-
mi z Team Skull oraz na pozór heroicz-
nymi pracownikami Fundacji Aether. 

Mimo prostej i liniowej fabuły, gra 
nie daje odczuć, że biegniemy po 
ustalonej ścieżce od zadania do zada-
nia. Mnóstwo minigier, dodatkowych 
wyzwań i ukrytych lokacji sprawia, że 
rozgrywka jest zróżnicowana i nie 
nuży. Na pochwałę zasługuje zastoso-
wany system podpowiedzi: na począt-
ku podróży gracz otrzymuje inteli-
gentny Pokedex, wyposażony 
w minimapę, na której zaznaczony jest 
nasz następny cel, i loteryjkę do loso-
wania ulepszeń (spokojnie, bez jakich-
kolwiek mikrotransakcji). Dzięki temu 
grające w USUM dziecko nie zablokuje 
się w grze, nawet jeśli dopiero uczy się 
języka angielskiego. 

Warto wspomnieć też o zawartości 
online. Po kilku godzinach gry 
otrzymujemy dostęp do Festival Plaza 
- huba w którym można bawić się 
online. Wszystkie interakcje w sieci 
odbywają się za pomocą określonego 
zestawu odzywek i przywitań, dlatego 
dziecko może spokojnie korzystać 
z Festival Plaza nawet bez nadzoru 
rodziców, bez ryzyka, że ktoś zacznie 
je zaczepiać. Rozgrywkę uprzyjemnia 
śliczna oprawa audiowizualna z kolo-
rowymi, dopracowanymi modelami 

postaci, fantastycznie animowanymi 
atakami specjalnymi i klimatycznym 
soundtrackiem. 

Pokemon Ultra Sun i Ultra Moon to 
tytuły godne polecenia nie tylko naj-
młodszym odbiorcom, chociaż doro-
słym graczom prosta fabuła może  
wydać się momentami śmieszna. 
Jakiekolwiek niedogodności zrekom-
pensuje im jednak świetna grywalność.
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Autopsja
Shadow of the Colossus

PS4

Shadow of the Colossus 
wszystko było wyjątkowe. 
Mechanizmy rozgrywki, 
projekty postaci, koncep-

cja świata i słodko-gorzka fabuła 
składały się na dzieło tak wciągające 
i poruszające, że do dziś wielu graczy 
z chęcią do niego wraca. Dla nich i dla 
nowych fanów przygotowana została 
w pełni przebudowana wersja tego 
klasycznego tytułu, w którą zagramy 
na next-genowej konsoli. 

Historia opowiedziana w SotC 
przedstawiona została właściwie bez 
narracji. Oto nasz główny bohater, 
Wander, przybywa na zakazane ziemie. 
Towarzyszy mu pogrążona w śpiączce 
dziewczyna, którą bohater pragnie za 
wszelką cenę ocalić. Aby tajemniczy 
Dormin uzdrowił towarzyszkę 
Wandera, ten musi zgładzić żyjące 
w różnych zakamarkach świata kolosy, 
monumentalne przedwieczne istoty. 
W wykonaniu tego niełatwego zadania 
pomaga mu jego wierny koń Agro. Na 
pozór banalna historia zaczyna 
w pewnym momencie przybierać 
niepokojący obrót, a gracz zaczyna 
mieć wrażenie, że to nie kolosy są tutaj 

W

Remake kultowego tytułu z PS2 zachwyca swoim ogromem, ale czy jest  
w stanie oddać ulotną magię oryginału?

Shadow of the Colossus
OPOWIEŚĆ O POTWORACH

Plusy Klasyczna gra w unowo-
cześnionej oprawie, z popra-
wionym sterowaniem i wciąż 

niesamowitym klimatem.
Minusy Bardzo mało nowej  
zawartości. Ultradokładna  

grafika oddaje nastrój oryginału, 
ale odbiera mu nieco  

tajemniczości.
Podsumowując Jeśli jeszcze nie 
miałeś okazji wybrać się w po-
dróż z Wanderem, uczyń to jak 

najszybciej. Jeśli już grałeś - cóż, 
pewnie wiesz, dlaczego warto 

sięgnąć po remake.

WERDYKT

DO BOJU!

Na szczęście 
jeden aspekt gry 
pozostał niezmie-
niony - w rema-
ke’u usłyszymy 
ten sam rewela-
cyjny soundtrack, 
za który odpowie-
dzialny jest Kow 
Otani.

potworami, ale on sam. 
Rozgrywka w Shadow of the 

Colossus w dużej mierze polega na 
walce z bossami - kraina, którą 
przemierzamy, pełna jest różnego 
rodzaju znajdziek, ale stanowią one 
jedynie tło dla najważniejszego 
elementu, czyli eliminacji kolosów. 
Każdy spośród nich jest unikalny, ale 
wszystkie mają jeden słaby punkt - 
świecące znamiona ukryte pod futrem. 
Ze względu na ogromne rozmiary 
kolosów, aby zadać jakiekolwiek 
obrażenia, Wander musi najpierw 
wspiąć się po ich kończynach do góry. 
Czas, przez który bohater może 
trzymać się gigantów, jest ograniczony 
przez specjalny wskaźnik chwytu, a po 
jego wyczerpaniu Wander spada na 
ziemię. Walka z kolosem wymaga 
sporej zręczności i spostrzegawczości. 

Mechanizm rozgrywki pozostał 
niezmieniony, jednak remake SotC 
przeszedł dość znaczące zmiany pod 
względem sterowania - jest ono teraz 
bardziej naturalne i precyzyjne. Oprócz 
tego dodana została możliwość zapisu 
gry w dowolnym miejscu: w oryginale 
dało się to zrobić jedynie w specjalnych 
kapliczkach. Jak na remake przystało, 
gra otrzymała całkowicie nową oprawę 
wizualną, zachowującą ducha orygina-
łu, ale również odsłaniającą niektóre 
jego przywary (pyszczki niektórych 

kolosów w 4K wyglądają po prostu 
pociesznie). 

Shadow of the Colossus w wersji na 
PS4 to tytuł godny polecenia zarówno 
osobom, które przedtem nie miały 
z nim styczności, jak i zagorzałym 
fanom - zapiera dech w piersiach tak 
samo jak przed laty.
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PS4, XONE

Autopsja
EA Sports UFC 3

ażda popularna dyscyplina 
sportowa ma dedykowaną 
serię gier wideo, a MMA 
nie jest pod tym względem 

gorsze. EA Sports UFC 3 to tytuł wypa-
kowany ciekawymi trybami rozgryw-
ki, chociaż gwarantuję, że niektóre 
z nich polubisz bardziej niż inne. 

Poprzednia gra z serii UFC wywołała 
wśród konsolowców prawdziwą go-
rączkę MMA. Gracze chwalili wymaga-
jący poziom trudności, realistyczny 
system obrażeń i klimatyczną grafikę. 
Tendencja ta została zachowana przy 
UFC 3, ale niektóre elementy wciąż 
wymagają dopracowania. 

Do wyboru mamy szereg trybów 
rozgrywki - karierę, walkę w stójce lub 
w parterze, tryb turniejowy i znany 
z innych tytułów EA - Ultimate 
Microtransaction... pardon, Ultimate 
Team. Kariera pozwala na stworzenie 
własnego zawodnika (także za pomocą 
Game Face) i towarzyszeniu mu w dro-
dze na szczyt kariery w MMA, aż po 
sam udział w legendarnym UFC. Na-
szego fightera można wyeksportować 
także do innych trybów, zarówno 

K

Miłośnicy MMA mogą odetchnąć z ulgą - nowa odsłona cyklu od EA  
na pewno nieprędko sprowadzi ich do parteru.

EA Sports UFC 3
CIOS PROSTY

Plusy Dużo trybów gry dla jed-
nego i wielu graczy. Realistyczna 
grafika. Dopracowana i wyma-
gająca finezji walka w stójce...

Minusy ...połączona z fatalnym 
parterem. Od biedy da się grać 
w Ultimate Team bez zakupu 

dodatkowych kart, ale to choler-
nie frustrująca rozgrywka.

Podsumowując UFC 3 to wyma-
gający i wciągający tytuł, który 

zapewni ci wiele godzin zabawy, 
jednak cierpi na znane podejście 

EA do zarobku na fanach.

WERDYKT

POLACY  

RZĄDZĄ
W grze oczywi-
ście nie mogło 
zabraknąć na-
szych rodzimych 
gwiazd MMA: 
Jana Błachowicza, 
Krzysztofa Jotko, 
Joanny Jędrzej-
czyk i Karoliny 
Kowalkiewicz.

single playerowych, jak i zmagań 
online. Ponadto w grze pokierujemy 
234 sławami tej dyscypliny, w tym 
czwórką Polaków (więcej obok). 

W trybie Ultimate Team z losowych 
kart postaci tworzymy drużynę fi-
ghterów należących do różnych kate-
gorii i wystawiamy ją w turniejach 
sieciowych. Każde zwycięstwo daje 
szansę na odblokowanie nowych 
umiejętności zawodników lub wyloso-
wanie kolejnych. Oczywiście karty 
można też dokupić za prawdziwe 
pieniądze. „Niepłacący” gracze trakto-
wani są sprawiedliwie podczas gry 
online, niemniej jednak bez sypnięcia 
groszem, Ultimate Team wlecze się jak 
konający ślimak. 

Pod względem mechaniki UFC 3 nie 
różni się znacząco od poprzedniczki, 
chociaż walka w stójce przeszła cał-
kiem przyjemny lifting. Teraz większą 
rolę odgrywa blokowanie ciosów, 
zarówno tych przyjmowanych na 
gardę, jak i kopniaków. Nieco gorzej 
jest natomiast w parterze. Gra nie 
zawsze sygnalizuje, w jaki sposób 
możemy bronić się przed poddaniem 
walki lub skutecznie przydusić prze-
ciwnika, przez co grappling wydaje się 
być całkowicie losowy. Grafika w UFC 
3 jest płynna i realistyczna. Zawodnicy 
krwawią, puchną i sinieją jak w praw-

dziwych walkach MMA, a świetne 
udźwiękowienie dodatkowo podnosi 
realizm rozgrywki. 

Czy warto zapoznać się z UFC 3? Dla 
fanów sportów walki to pozycja obowiąz-
kowa, ale gra spodoba się również miło-
śnikom tytułów o nietypowej mechanice 
i bogatych mechanizmach rozgrywki.

OCENA 70/100
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Warszawa, Progresja
23 marca

iewielu wykonawców 
muzyki elektronicznej 
budzi takie emocje jak 
IAMX. Pod tym pseudoni-

mem kryje się Chris Corner, jeden 
z założycieli trip-hopowej legendy 
Sneaker Pimps. Jego solowy projekt 
stanowi połączenie chwytliwych linii 
wokalnych, bogatych aranżacji elek-
tronicznych i niebanalnych tekstów 
poruszających tematykę ludzkiej 
seksualności, zdolności do przeżywa-
nia duchowych uniesień i odradzania 
się z popiołów. 

N

Niebanalny electropopowy wykonawca powraca do Polski przy okazji  
promocji albumu Alive in New Light.

IAMX

ELEKTRONICZNY CZARODZIEJ

Najnowsze dzieło Cornera, Alive in 
New Light to nie tylko album muzycz-
ny, ale manifest złożony z dźwięków, 
sztuki wizualnej i makijażu. Za ten 
ostatni aspekt odpowiedzialna jest Kat 
von D - jedna z najbardziej wpływo-
wych makijażystek i artystek tatuażu 
na świecie, która dodatkowo gościnnie 
wystąpiła w czterech utworach. Alive 
in New Light został nagrany i zmikso-
wany na pustyni w Kalifornii, dzięki 
czemu IAMX uzyskał niepowtarzalny 
efekt pustej przestrzeni wypełnionej 
jedynie hipnotycznym, uwodziciel-
skim brzmieniem. 

Już w marcu będziemy mogli zatra-
cić się w jego muzyce w warszawskiej 
Progresji - Chris Corner zaprezentuje 
podczas koncertu utwory z Alive in 

New Light oraz starsze kompozycje. 
IAMX jest doskonale znany polskiej pu-
bliczności, zaś zapis jednego z jego 
warszawskich koncertów trafił na 
wydawnictwo Live in Warsaw. Może-
my spodziewać się nie tylko porywają-
cych electropopowych brzmień, ale 
również scenicznej charyzmy Cornera, 
połączonej z unikatową, androgeniczną 
stylizacją. Podczas wydarzenia usły-
szymy takie utwory jak legendarne 
I Come With Knives, The Alternative 
czy Insomnia, jak również pochodzące 
z nowego krążka Stardust, czy przej-
mujący, na długo zapadający w pamię-
ci, utwór tytułowy. Bilety na marcowy 
koncert IAMX można rezerwować na 
stronie internetowej klubu Progresja - 
www.progresja.com. 

POWYŻEJ 

Charyzmatyczna 
prezencja scenicz-
na i świetny 

kontakt z publicz-
nością to charakte-
rystyczne cechy 
brytyjskiego 
artysty.

Autopsja
Koncert



Multikino,
16 marca

Multikino
Poleca

KUP BILET
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oczek, partner Majamiego, 
ginie w starciu z bandyta-
mi. Rozwścieczeni glinia-
rze z wydziału terrory-

stycznego rozpoczynają dochodzenie. 
Schwytanie mordercy jest dla nich  
nie tylko obowiązkiem, ale i sprawą 
honoru. 

Komendant ściąga z prowincji 

S

Despero, Nielat i Metyl wracają na ekrany.  
Ktoś w końcu musi posprzątać po nowych  
porządkach i niebezpiecznych kobietach. 

Pitbull. Ostatni pies
DESPERO POWRACA

doświadczonych stróżów prawa.  
I tak do stolicy przybywają Despero 
(Marcin Dorociński) i Metyl (Krzysz-
tof Stroiński). Udaje się nawet ścią-
gnąć Nielota (Rafał Mohr), na którego 
teraz wołają Quantico. Tymczasem 
w mieście pojawia się zupełnie  
nowy gracz - piękna i bezwzględna 
Czarna Wdowa (Dorota „Doda” 
Rabczewska. Tak!).

Gdy Władysław Pasikowski bierze 
się za Pitbulla, to wiedz, że coś się 
dzieje. Po sprzeczce z producentami 
Patryk Vega na czas nieokreślony 

zostawił serię i zabrał się za Kobiety 
mafii, ale chyba nie mogliśmy wyma-
rzyć sobie lepszego zastępstwa. Facet, 
który dał nam Psy i Jacka Stronga 
przywraca do służby Despero i rzuca 
go na wojnę z Dodą? Bierz moje pienią-
dze, Multikino! 

Pitbull. Ostatni pies na zwiastunie 
nie wygląda podobnie do dwóch 
poprzednich dzieł Vegi. Próżno szukać 
tu ujęć z drona, a i szokujących frag-
mentów także jakby mniej. Po staremu 
zostały tylko bluzgi. Daje to nadzieję 
na powrót do korzeni - twarda 
policyjna robota wykonywana przez 
twardych facetów z problemami. Tego 
chcieli fani. Po wynikach finansowych 
zobaczymy, czy tego także chciała 
publiczność.

Despero, Metyl i Nielat Quantico 
wracają na ekrany, by posprzątać po 
nowych porządkach niebezpiecznych 
kobiet. Dyryguje Władysław Pasikow-
ski, a na drugim planie błyszczą Kuna, 
Woronowicz i Pazura. Pitbull. Ostatni 
pies wkracza do akcji już 16 marca!

CZERWONA JASKÓŁKA
2 marca | Jennifer Lawrence wygląda zjawi-
skowo i równie dobrze radzi sobie z elimino-
waniem wrogów Związku Radzieckiego. Robi 

to jednak wbrew swojej woli i prawdziwe 
kłopoty zaczynają się, gdy poznaje agenta 
CIA… Akcja, romans, no i Jen Law. Warto!

JESTEM NAJLEPSZA. JA, TONYA
2 marca | Ta czarna komedia i jednocześnie 
niewiarygodnie prawdziwa historia amery-
kańskiej mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, 

spodoba się nie tylko widzom, którzy  
pamiętają, kim jest Tonya Harding. W roli 

głównej Margot Robbie.

PACIFIC RIM: REBELIA
23 marca | Kaiju powracają! Potrzeba nowej 
generacji pilotów Jaegerów. W roli bohater-
skiego syna Idrisa Elby - John Boyega, czyli 

Finn z nowych Gwiezdnych wojen. Na drugim 
planie także słynny syn - Scott Eastwood. 
Rozwałka na kinowy wieczór z kumplami.

CO OBEJRZEĆ?
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 Tekst: Michał Lis i Agnieszka Stradecka  Zdjęcia: Neil Godwin

W TYM ROKU KONIECZNIE WYBIERZ SIĘ W NIEZAPOMNIANĄ 
PODRÓŻ! PODPOWIEMY CI, GDZIE WARTO SIĘ UDAĆ I JAKIE 

GADŻETY SPAKOWAĆ DO WALIZKI.

Podróż
NA KAŻDĄ

PRZEWODNIK:

Gadżety
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PIĘKNE 
ZAKĄTKI 
NASZ KONTYNENT PEŁEN JEST MAJESTATYCZNYCH 
KRAJOBRAZÓW I CENNYCH ZABYTKÓW – WARTO 
POZNAĆ KILKA Z NICH.

Europa
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MIO MIVUE C380 DUAL
W długą trasę warto zabrać kamerę 

samochodową. MiVue C380 wyposa-
żona jest w super czuły sensor od Sony 
i ma możliwość nagrywania w Full HD. 

Ponadto dzięki dołączonej mniejszej 
kamerce na tył, może wspomagać nas 
przy parkowaniu, ale przede wszystkim 
dba o bezpieczeństwo nasze i pojazdu. 

739 PLN, www.pl.mio.com 

NINTENDO SWITCH
Najnowsze dziecko Nintendo łączy 

w sobie wygodę przenośnego urządze-
nia z mocą dużej konsoli. Switcha bez 

problemu wrzucisz do torby lub walizki 
i odpalisz w dowolnym miejscu - nie-
ważne czy będzie to pokład samolotu, 

hotelowy pokój czy środek lasu.
Od 1 350 PLN, www.nintendo.com

SANDISK EXTREME 
PORTABLE SSD

Podczas wyprawy na pewno zrobisz 
wiele zdjęć. Zgraj je na dysk Extreme 

Portable SSD, któremu niestraszne 
jest zalanie, zapiaszczenie i upuszcze-
nie. Duża szybkość zapisu i odczytu 
usprawniają proces archiwizacji cen-

nych wspomnień.
Od 350 PLN, www.sandisk.com

MOPHIE CHARGE FORCE
Co niektóre bardziej doposażone auta 
oferują możliwość indukcyjnego łado-
wania smartfona. Jeśli twój samochód 
tego nie potrafi, nie szkodzi - wystar-

czy wyposażyć go w magnetyczny 
uchwyt z ładowarką, współpracujący 

z obudową Mophie Juice Pack.
280 PLN, www.mophie.com

HUAWEI E5573 4G 
Jeśli w podróży musisz pozostawać 

w kontakcie ze światem lub po prostu 
nie możesz wyobrazić sobie wakacji 
bez internetu, warto wybrać modem 
4G HUAWEI E5573. Po włożeniu do 
niego karty SIM, może stanowić on 
punkt dostępu dla aż 10 urządzeń!

180 PLN, www.huawei.com/pl

LENCO DVP-938
Podróż może dłużyć się nawet najbar-
dziej cierpliwym dzieciakom. Uprzy-
jemnij im ją za pomocą przenośnego 

odtwarzacza DVD od Lenco, w którym 
znajdziesz aż dwa oddzielne ekrany. 

Przymocujesz je do zagłówków za po-
mocą specjalnych pasków mocujących.

700 PLN, www.lenco.com
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obra wiadomość dla fanów Formuły 1 - po 
dziesięciu latach nieobecności zawody te 
powrócą na legendarny marsylijski tor 
Circuit Paul Ricard. Sport to nie jedyny po-

wód, dla którego warto zwiedzić Prowansję. Region ten 
znany jest przede wszystkim z malowniczych pól lawen-
dy i doskonałej sztuki kulinarnej. Możesz ją odkryć pod-
czas wyprawy wzdłuż Route Napoleon, nazwanej tak dla 
upamiętnienia trasy powrotu francuskiego generała 
z wygnania na Elbie. Droga łączy Prowansję i Lazurowe 
Wybrzeże z miejscowością Grenoble, a podróż wzdłuż 
niej stanowi okazję do zobaczenia jednych z najpiękniej-
szych krajobrazów Francji. 

Dla miłośników zabytkowej architektury łakomym 
kąskiem będzie Romantische Strasse (Szlak Romantycz-
ny), trasa łącząca najpiękniejsze zamki południowych 
Niemiec. Szczególnie godny odwiedzenia jest sławny 
„zamek z bajki” w bawarskiej miejscowości Ne-
uschwanstein, dramatycznie osadzony na pokrytym 
lasem klifie. Przy okazji warto również zahaczyć 

o Würzburg, otoczone idyllicznymi winnicami miasto 
z ciekawą historyczną zabudową. 

Osoby, które chcą w trakcie podróży zobaczyć jak 
najwięcej widoków, mogą wskoczyć w samochód i ruszyć 
w trasę Bukareszt-Wiedeń. Po opuszczeniu stolicy Rumu-
nii, przejedziesz przez południowe Karpaty (możesz na-
wet odwiedzić zamek w Branie, który rozsławiony został 
w powieści Brama Stokera Drakula) i trafisz do Buda-
pesztu. W stolicy Węgier koniecznie wybierz się do jed-
nego z ruin pubs - pubów zlokalizowanych w opuszczo-
nych budynkach. Stamtąd już prosta droga do Wiednia. 

Aby przeżyć niezapomnianą przygodę, wcale nie 
musisz wyjeżdżać z Polski - w naszym kraju również 
czekają malownicze miejsca. Jednym z najlepszych 
sposobów na spędzenie weekendu jest wyprawa dookoła 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczki 
przejedziesz historyczną Carską Drogą, zwiedzisz histo-
ryczną twierdzę w Osowcu i będziesz mógł odpocząć 
wśród bagien i rozlewisk, jednocześnie obserwując 
rzadkie gatunki ptaków.

D

Przed wyruszeniem w długą trasę, warto poczynić niezbędne przygotowania.
Niezbędny sprzęt



WYPRAWA     NA bogato
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W ODLEGŁE MIEJSCA WARTO 
WYBRAĆ SIĘ NA DŁUŻEJ.



JAYS A-SIX WIRELESS
Nauszne słuchawki to wcale nie 

najlepszy wybór na wakacje - zabierają 
dużo miejsca w bagażu. W małych  
i lekkich a-Six Wireless będziesz  

mógł wygodnie rozłożyć się na hote-
lowym leżaku i zatracić w wysokiej 

jakości brzmieniu. 
350 PLN, www.salonydenon.pl

RICOH THETA V 360
Przedstaw znajomym dokładną relację 
ze swojej wycieczki, najlepiej nakrę-
coną za pomocą kamery 360 stopni. 

Ricoh Theta V nagrywa materiał 
w jakości 4K - możesz go nie tylko 

odtworzyć na ekranie komputera, ale 
również na goglach VR!

2 000 PLN, www.theta360.com

THULE ASPECT DSLR
Lustrzanka to zbyt drogi i cenny  

sprzęt, aby wrzucać ją do bagażu reje-
strowanego. Lepiej zabrać aparat  
ze sobą na pokład w pojemnym  

i wytrzymałym plecaku Thule Aspect, 
który oprócz niej pomieści również 

twojego laptopa i iPada!
650 PLN, www.thule.com/pl

ANKER POWERCORE 20000
Długie loty zachęcają do zabawy  
elektroniką, co niestety przekłada  

się na stan baterii twoich gadżetów. 
Anker PowerCore to powerbank 

o mocy 20 000 mAh, który znacznie 
wydłuży czas, jaki będziesz mógł spę-

dzić grając na smartfonie.
170 PLN, www.anker.com 

OLYMPUS OM-D  
E-M10 MARK III

Najpiękniejsze zdjęcia i filmy 4K zrobisz 
tym stylowym aparatem. Zaawansowana 
stabilizacja obrazu i znakomita matryca 
pozwolą na uwiecznienie nawet najbar-
dziej kolorowych scen z egzotycznych 

krajów. Kompaktowe wymiary i wytrzy-
mała obudowa sprawdzą się wszędzie.

3 100 PLN, www.olympus.pl

APPLE IPAD
Podczas długiego lotu fajnie obejrzeć 

jakiś film - zanim dolecisz do celu, 
zdążysz nadrobić ostatnie zaległości. 

W drodze powrotnej możesz natomiast 
obejrzeć wykonane zdjęcia. Jasny 

i kolorowy ekran iPada będzie dobrze 
wyglądał podczas obydwu aktywności.

Od 1 700 PLN, www.apple.com/pl
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ustralia rozbudza wyobraźnię i zachęca do 
odwiedzin! Oprócz znanego na całym świecie 
gmachu Opery w Sydney, mostu Harbour 
Bridge i ogromnego kurortu Darling Harbour, 

największa metropolia na Antypodach kusi pięknymi 
plażami i luksusowymi hotelami. Miłośnicy natury 
powinni skierować swoje oczy na Brisbane i ostoję Lone 
Pine Koala Sanctuary, w której można nawet przytulić się 
do sympatycznego miśka. Stamtąd zaś całkiem niedaleko 
do parku narodowego Glass House Mountains - najwięk-
szej tego typu formacji wulkanicznej tego regionu świata, 
gdzie atrakcje przyrodnicze mieszają się z możliwością 
odkrycia kultury Aborygenów. 

Wolisz pojechać w miejsce, w którym zdecydowanie 
mniejszy odsetek flory i fauny chce cię zabić? Kambodża 
oferuje wiele luksusowych hoteli „pod namiotami”, 
w których możesz poczuć się jak tubylec, bez konieczności 
rezygnowania z wszystkich wygód nowoczesnego świata. 
Jeden z nich znajduje się w jednym z najbardziej odosob-

nionych miejsc Kambodży, Górach Kardamonowych, a już 
wkrótce dołączą do niego kolejne. W kurortach będzie 
można poddać się zabiegom spa, wyruszyć w podróż po 
dżungli i obserwować cuda lokalnej natury. 

Warto odwiedzić również Zambię. Zlokalizowany przy 
granicy z Zimbabwe, Park Narodowy Dolnej Zambezi, to 
jeden z najpopularniejszych punktów w których można 
wybrać się na bezkrwawe fotograficzne safari. Oczywiście 
nikt nie będzie wymagał od ciebie spania w szałasie 
i opędzania się od insektów - obóz Royal Zambezi Lodge 
składa się z 15 w pełni wyposażonych, luksusowych 
namiotów. Jeśli chcesz zaszaleć, zarezerwuj jeden z apar-
tamentów prezydenckich, które mają dostęp do prywat-
nych basenów. Duża łazienka wyposażona jest w miedzia-
ną wannę z widokiem na sawannę, dzięki której możesz 
wypatrywać lwów i słoni nawet podczas kąpieli. Park 
Narodowy Kafue to natomiast miejsce, w którym komplet-
nie możesz odciąć się od świata, jednocześnie ciesząc się 
nowoczesnymi luksusami.

A

Długie loty nie są zbyt przyjemne - pomożemy ci je przetrwać.
Niezbędny sprzęt



W POSZUKIWANIU 

IDEALNEJ
plaży
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a wstępie mamy dla ciebie złą wiadomość - taj-
skie plaże odpadają. Nawet najbardziej odosob-
nione spośród nich, pełne są radośnie smażą-
cych się urlopowiczów. Wiele spośród 

sąsiednich krajów próbowało powtórzyć sukces Tajlandii, 
z różnym skutkiem. Przykładem niech będzie niegdyś 
dziewicza wietnamska wyspa Phu Quoc, obecnie w pełni 
zabudowana hotelami i kasynami. 

W poszukiwaniu spokoju warto udać się na wybrzeże 
Kambodży. W popularnym kurorcie Sihanoukville raczej 
nie zaznasz relaksu, ale w nadmorskiej prowincji Kep 
nietrudno o spokojne, piaszczyste plaże i przytulne hotele 
plażowe. Kambodża oferuje również nieco bardziej roz-
rywkowe kurorty, takie jak Six Senses Koh Krabey, do 
którego najlepiej dostać się łodzią. 

Aby spędzić czas na samotnej 
plaży, nie musisz jechać do Azji. Ciekawą 
propozycją jest Czarnogóra, której wybrzeża 
wcale nie są gorsze od innych adriatyckich lokaliza-
cji. W przeciwieństwie do Grecji, Chorwacji czy Włoch, 
międzynarodowa machina turystyczna jeszcze nie ruszyła 
tam na dobre, co daje szansę na idylliczny wypad nad 
Adriatyk. Bečići, jeden z najpiękniejszych resortów, położo-
ny jest tylko o godzinę drogi od stolicy kraju, Podgoricy. 

W 2018 roku możemy spodziewać się również nagłego 
wzrostu popularności Turcji. Na plaży można wylegiwać się 
w kurortowej miejscowości Çeşme lub niewielkim mia-
steczku Foça. Warto zainteresować się również wybrzeżem 
morza Marmara, z którego bardzo blisko do większych 
atrakcji turystycznych, w tym tętniącego życiem Stambułu.

N

MASZ DOSYĆ PRZEPEŁNIONYCH 
KURORTÓW I PARAWANÓW 
ZASTAWIAJĄCYCH DOSTĘP  
DO MORZA? WYBIERZ JEDNĄ  
Z TYCH PIĘKNYCH I SPOKOJNYCH 
NADMORSKICH OSTOI.



JBL CHARGE 3
Im bardziej wyludniona plaża, tym mniej-

sze prawdopodobieństwo, że komuś 
przeszkadzać będzie muzyka - nawet 
taka odtwarzana przez JBL Charge 3. 

Wodoodporna i pyłoodporna obudowa 
ochroni urządzenie przed uszkodzeniem.

769 PLN, www.jbl.com.pl

KINDLE OASIS
Czytnik ebooków jak stworzony na 

plażę. Obudowa Kindle Oasis jest wo-
doodporna i pyłoodporna, a wyświe-

tlacz imituje papier. Możesz swobodnie 
czytać nawet w pełnym słońcu, bez 

obawy, że oślepią cię irytujące odblaski.
1 500 PLN, www.amazon.com

OLYMPUS TOUGH TG-5
„Twarda sztuka” za pomocą której 

zrobisz najpiekniejsze zdjęcia z wakacji. 
Dzięki obiektywowi o jasności f/2.0 
twoje ujęcia będą doskonałe nawet 

pod wodą. Odporna na zanurzenie, pył 
i zgniatanie obudowa wytrzyma niejed-

no uderzenie o podmorskie skały.  
2 200 PLN, www.olympus.pl

KOSS BT190I
Te słuchawki Bluetooth zostały stwo-
rzone z myślą o ćwiczeniach fitness, 

ale doskonale sprawdzą się również na 
plaży. Są one odporne na zapiaszczenie 
i zapocenie, więc możesz wygrzewać się 
w słońcu nawet sześć godzin - na tyle 
starcza jedno ładowanie akumulatora.

200 PLN, www.tophifi.pl

MY PASSPORT WIRELESS SSD
Przechowaj wspomnienia na ultrapojem-
nym dysku twardym My Passport Wire-
less. Dzięki wbudowanemu czytnikowi 
kart SD, możesz zrobić kopię zapasową 
zdjęć nawet w momencie, w którym nie 

masz dostępu do komputera.
Od 1 500 PLN, www.wdc.com/pl

GOPRO HERO 6
Dla miłośników aktywnego spędzania 
wolnego czasu, kamera GoPro Hero 6 

to idealny towarzysz. Nagra twoje spor-
towe wyczyny na głębokości 10 me-

trów, nawet jeśli akurat zamarzy ci się 
stworzenie materiału w slow-motion.

1 900 PLN, www.gopro.com
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Zrelaksuj się na leżaku z tymi gadżetami.
Niezbędny sprzęt
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pokojnie, nie zamierzamy przedstawiać tutaj 
kolejnego nudnego przewodnika po Londynie 
czy Manchesterze. Zamiast wydawać funty 
w miejskim pubie, wynajmij auto i ruszaj do 

Nottinghamshire. Tam możesz spędzić czas w słynnym 
lesie Sherwood. Zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedz-
twie lasu luksusowe centrum SPA i rozrywki Center Parcs 
Sherwood Forest, pozwoli ci na połączenie wyprawy na 
łono natury z komfortowym wypoczynkiem. Najlepiej 
zarezerwować pobyt w sierpniu - coroczny festiwal Robina 
Hooda to świetna okazja na odświeżenie sobie opowieści 
o legendarnym łuczniku i jego wesołej drużynie. 

Ciekawym miejscem na weekendowy wypad jest 
również zlokalizowana w Helston w Kornwalii chatka 

Wireless Cottage. W tym samym miejscu przez długi czas 
mieszkał inżynier Guglielmo Marconi, twórca podwalin 
dzisiejszej telekomunikacji. Zaledwie pół godziny spacerem 
od Wireless Cottage znajduje się najbardziej wysunięty na 
południe punkt Wysp Brytyjskich, przylądek Lizard Point. 

Osobom, które chcą chociaż na chwilę całkowicie od-
izolować się od społeczeństwa, polecamy morską twierdzę 
No Man’s Fort. Ten leżący w odległości 2,2 km od wybrzeża 
wyspy Wight obiekt, został zbudowany ponad 150 lat 
temu. Możesz wynająć jeden z 22 dostępnych pokoi lub 
wraz ze znajomymi zarezerwować cały fort dla siebie. 
W No Man’s Fort zawsze jest co robić - możesz wziąć udział 
w lekcji miksowania koktajli, zagrać w laserowego paint-
balla czy nauczyć się otwierać szampana za pomocą… szabli.

S

DO WIELKIEJ BRYTANII WARTO WYBRAĆ SIĘ NIE TYLKO W POSZUKIWANIU NOWEJ 
PRACY - KRAJ TEN JEST CIEKAWY RÓWNIEŻ POD WZGLĘDEM TURYSTYCZNYM.



GARMIN FENIX 5X
Jak większość produktów Garmina, 

Fenix 5X to świetny tracker nie tylko 
dla biegaczy, ale także wspinaczy i mi-
łośników wędrówek. Wyróżnia się on 

doskonałym modułem nawigacji, który 
oszczędzi ci konieczności korzystania 

z papierowych map.
Od 3 600 PLN, www.garmin.com/pl

THE NORTH FACE  
M QUEST JACKET

Ciepła i dobrze chroniąca od wiatru 
kurtka. Wykonana jest z lekkiej, wo-

doodpornej tkaniny, która nie krępuje 
ruchów. Głęboki kaptur z miękką wy-
ściółką dodatkowo chroni twarz przed 

zacinającym zimnym wiatrem.
240 PLN, www.thenorthface.pl

FENIX PD32 TACTICAL
Jeśli planujesz wypad pod namiot, nie 
obędzie się bez latarki. PD 32 Tactical 

wyróżnia się nie tylko niesamowitą jasno-
ścią 900 lumenów, ale również wytrzy-
małą baterią - w normalnych ustawie-
niach starcza ona na ponad 10 godzin!

220 PLN, www.fenixlighting.com

DJI SPARK
Jak w efektowny sposób uwiecznić 

wyprawę do lasu lub na nadmorskie klify? 
Najlepiej za pomocą DJI Spark - małego 

drona, który może unosić się w powietrzu 
przez aż 16 minut. Posiada on również 

tryb śledzenia wybranego obiektu.
1 900 PLN, www.dji.com

QUECHUA AIR SECONDS 
FAMILY 4.2 XL

Nadmuchiwany namiot Quechua Air 
Seconds rozłoży się szybciej, niż myślisz. 
Wiatro- i wodoodporna konstrukcja za-

pewni komfort nawet wtedy, gdy nocujesz 
w dziczy. Powłoka Fresh & Black chroni 
przed nadmiernym nasłonecznieniem.

1 800 PLN, www.decathlon.pl

MOPHIE POWERSTATION 
USB-C XXL

Pojemny powerbank, który może 
posłużyć do przedłużenia żywotności 

laptopów wyposażonych w złącza  
USB-C. Lekki, poręczny i potężny. 

Dodatkowe złącze USB pozwoli na ła-
dowanie dwóch urządzeń jednocześnie. 

570 PLN, www.mophie.com
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Brytyjska pogoda nie pokona tych gadżetów.
Niezbędny sprzęt
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CORAZ WIĘCEJ EUROPEJSKICH MIAST JEST NA WYCIĄGNIĘCIE 
RĘKI - WARTO TO WYKORZYSTAĆ I ZWIEDZIĆ JE WSZYSTKIE.



PHILIPS SHAVER SERIES 9000
W podróży wyglądaj nienagannie dzięki 
golarce Shaver Series 900 z głowicami 
poruszającymi się w ośmiu kierunkach. 
Specjalnie zaprojektowane ostrza golą 

nawet krótki, jednodniowy zarost, pozo-
stawiając skórę gładką i bez podrażnień.

1 750 PLN, www.philips.pl

JBL JR300 BT
Słuchawki bezprzewodowe zaprojekto-
wane specjalnie dla dzieci. Wyposażone 
są one w ogranicznik głośności, chronią-
cy uszy, i szczególnie miękkie, piankowe 

poduszki. Najnowsza edycja została 
zainspirowana filmem Kraina lodu.

220 PLN, www.jbl.com.pl

COWON PLENUE R
Odtwarzacz idealny dla podróżnika-au-
diofila, nie tylko ze względu na solidną, 
aluminiową obudowę. Cowon Plenue 

R wyposażony jest w high-endowy 
konwerter cyfrowo-analogowy, wyso-
kowydajny wzmacniacz i wsparcie dla 

kodeka Bluetooth aptX.
2 000 PLN, www.mp3store.pl

OLYMPUS PEN E-PL9
Ten kompaktowy bezlusterkowiec od 
Olympusa już wkrótce trafi na rynek. 

Czego możemy się spodziewać? Przede 
wszystkim prostego dostępu do najważ-
niejszych ustawień, wielu funkcji wideo 

4K i zdjęć doskonałej jakości - wszystkie-
go, czego można zapragnąć w podróży.

Cena nieznana, www.olympus.pl

THULE SUBTERRA LUGGAGE
Bagaż podręczny czy rejestrowany? 

Z Thule Subterra nie będziesz musiał 
kupować nieskończonej liczby walizek 
- torbę można łatwo podzielić na dwie 
mniejsze, bez konieczności wypakowy-
wania i ponownego układania rzeczy.

1 500 PLN, www.thule.com/pl

PHIATON MS300 BA BLACK
Słuchawki dokanałowe wyposażone 
w rewolucyjne przetworniki armatu-
rowo-dynamiczne. Charakteryzują się 

mocnymi basami i doskonałym balansem 
tonów. Spokojnie możesz wrzucić je do 

plecaka lub kieszeni - specjalna powłoka 
kabla chroni przed jego splątaniem.

300 PLN, www.mp3store.pl
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odróżując do Portugalii, najczęściej zatrzymuje-
my się w Lizbonie lub na południowym wybrze-
żu. Przełam ten trend i poleć na weekend do 
Porto. Usytuowane na klifach nad rzeką Duero 

miasto, kusi nie tylko wspaniałą kuchnią, ale również zabyt-
kami. Nocny spacer dwupoziomowym stalowym mostem 
Ponte Dom Luís I, za którego projekt odpowiedzialny był 
jeden z konstruktorów wieży Eiffla, to prawdziwa przyjem-
ność. Za dnia warto zwiedzić siedzibę dworca Porto-São 
Bento, ozdobioną malowanymi ceramicznymi płytkami, 
przedstawiającymi ważne momenty w historii Portugalii. 

Nieco bliższym łakomym kąskiem dla miłośników 
historii jest Hamburg. To jedno z niewielu miejsc w kraju 
naszych zachodnich sąsiadów, w którym wciąż czuć 
kupieckiego ducha Hanzy - średniowiecznego związku 
handlowego. Historię niemieckich miast hanzeatyckich 
możesz poznać w Muzeum Hamburga. Po zwiedzaniu warto 
wybrać się do HafenCity, modnego centrum usługowo-han-

dlowego zlokalizowanego na nabrzeżu Łaby. Mieści się 
w nim sala koncertowa Elbphilharmonie Hamburg, jedna 
z największych i najbardziej zaawansowanych pod wzglę-
dem akustyki filharmonii świata. 

Ciekawym kierunkiem na weekendowy wypad są również 
Włochy. Warto wybrać się do Turynu - miejsca znanego głów-
nie z Całunu Turyńskiego, który jednak dość rzadko można 
zobaczyć na własne oczy. Najważniejsze zabytki to zachwyca-
jący kościół Santuario della Consolata i Mole Antonelliana. Ten 
ostatni początkowo był siedzibą synagogi lokalnej gminy 
żydowskiej i najwyższą na świecie konstrukcją. Dziś do rekor-
du sporo jej brakuje, ale wciąż pozostaje jedną z najwyższych 
murowanych budowli Europy. Dziś w Mole Antonelliana 
mieści się muzeum kina. Turyn wart jest odwiedzenia w 2018 
roku jeszcze z jednego powodu - do końca grudnia będziesz 
mógł zaopatrzyć się w nim w unikalną kartę Torino Coffee 
Card, uprawniającą do wypicia pięciu różnych kaw w naj-
piękniejszych historycznych kafejkach miasta.

P

Wygodnie podróżuj i zwiedzaj Europę z całą rodziną.
Niezbędny sprzęt



Phil Schiller z Apple o hitach, opóźnieniach i przyszłości.
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ywiady z przedstawicielami 
dużych koncernów technolo-
gicznych to niełatwa sprawa. 
Z jednej strony nie należy 

oczekiwać, że usłyszymy coś zupełnie 
innego niż to, co przekazuje dział marketin-
gowy. Z drugiej można liczyć na szereg 
stwierdzeń i informacji, o których nie 
dowiedzielibyśmy się od osób pracujących 
na innych stanowiskach. 

Takie było spotkanie z Philem Schillerem, 
starszym wiceprezesem Apple ds. marketin-
gu globalnego i wieloletnim członkiem 
zespołu zarządzającego. W ciągu 40 minut 
rozmawialiśmy o nowym iMacu Pro, eks-
pansji Apple w stronę rzeczywistości rozsze-
rzonej, opóźnieniach w premierze HomePo-
da i procesie powstawania iPhone’a X. 

Zaczęliśmy właśnie od tego ostatniego 
tematu. Schiller od razu nabrał entuzjazmu: 
„To najprawdopodobniej najodważniejszy 
projekt, nad jakim pracowaliśmy. Wystar-
czy, że wrócę myślami do momentu, kiedy 
zaczęliśmy pracować nad iPhonem X i kiedy 
rodziły się pierwsze koncepcje nowego 
urządzenia i towarzyszących mu technologii 
- to wszystko wydawało się prawie niemoż-
liwe. Bez «prawie» - wydawało się niemoż-
liwe. Ale w końcu udało nam się przekształ-
cić to niemożliwe w możliwe, a przy okazji 
stworzyć technologię, którą wszyscy uwiel-
biamy. Wszyscy czuliśmy, że to wielkie 
osiągnięcie”. - tłumaczył. 

„W pewnym momencie stało się jasne, że 
iPhone X będzie miał duży, bezramkowy 
ekran bez przycisku Home - oznaczało to, że 
sukces projektu zależeć będzie od Face ID 
i tego, czy w praktyce będzie działał tak 
dobrze, jak zaplanowaliśmy. To był bardzo 
podniosły moment; jak mówi przysłowie, 
musieliśmy spalić za sobą wszystkie mosty 
i skupić na najważniejszym. Wiedza, że 
wszyscy w zespole gotowi byli na podjęcie 

tego ryzyka, znacząco wpłynęła na kształt 
całego procesu”. 

Ryzyko opłaciło się, a ludzie pokochali 
bezramkowy ekran i system gestów. Schiller 
wyjaśniał: „W ciągu całej swojej pracy 
w branży technologicznej zauważyłem, że 
pierwsza próba zapoznania się z nowym 
rozwiązaniem rzadko kiedy wskaże ci, czy 
konkretna technologia pasuje do ciebie, 
twojego stylu życia i potrzeb. Dowiesz się 
tego, gdy po raz pierwszy wypróbujesz ją 
w swoim własnym urządzeniu”.

WCHODZI W KREW
„Większość użytkowników opanowuje 
nowy system gestów w ciągu kilkunastu mi-
nut, góra pół godziny. Nie chcieliśmy stwo-
rzyć czegoś, co wymagałoby tygodnia lub 
dwóch nauki. Owszem, wszyscy mamy 
zakodowane pewne odruchy i czasami do-
piero po chwili orientujemy się, że robimy 
coś nie tak - na przykład próbujemy wywo-
łać menu w iPhonie 8 czy 7 poprzez przesu-
nięcie palcem po ekranie i nagle przypomi-
namy sobie: «zaraz, to było inaczej». Według 

mnie tak powinna działać najbardziej 
zaawansowana, najlepiej zaprojektowana 
technologia: od razu wchodzić w nawyk 
i zmieniać podejście użytkownika do 
wszystkich innych urządzeń”. 

Schiller przyznał, że Apple miało 
świadomość, z jak dopracowanego rozwią-
zania rezygnuje poprzez eliminację przyci-
sku Home z iPhone’a X - w końcu był on 
efektem wieloletnich prac i ulepszeń. 
„Wiedzieliśmy, że zastąpienie go to bardzo 
poważna zmiana”. Jednocześnie przyznał 
on, że Apple miało nadzieję na stworzenie 
systemu, który użytkownicy polubią tak 
samo jak przycisk Home, a który będzie 
charakteryzował się większym potencjałem 
rozwoju. W końcu FaceID służy nie tylko do 
odblokowywania telefonu, ale także do 
autoryzowania płatności. 

Schiller dalej tłumaczył: „Na początku 
przycisk Home miał jedno, góra dwa 
zastosowania: wybudzał telefon i wracał do 
ekranu głównego. Przez lata dodawaliśmy 
do niego kolejne funkcje - przywoływanie 
Siri, obsługę Apple Pay, w końcu odbloko-

 USUNIĘCIE 
PRZYCISKU 

HOME TO 
BARDZO 

POWAŻNA 
ZMIANA
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wywanie przez Touch ID. Na samym starcie 
FaceID musiało spełnić więc podobne ocze-
kiwania jak przycisk Home w końcowej fazie 
swojego rozwoju”.

Apple nie lubi zdradzać zbyt wielu szcze-
gółów swoich nadchodzących premier (wy-
jątkiem był Mac Pro 2018), ale i tak próbowa-
liśmy zapytać o to, czy FaceID znajdzie się 
w innych produktach Apple - w końcu 
świetnie sprawdziłoby się w laptopach czy 
iMacu. Schiller dyplomatycznie odpowie-
dział: „Staramy się nie składać obietnic bez 
pokrycia. Owszem, mamy wiele planów 
dotyczących różnych rozwiązań, ale jeste-
śmy przy tym realistami. Aby myśleć nad 
rozszerzeniem zastosowania produktu, 
trzeba go najpierw dopracować i udoskona-
lić. Dopiero wtedy możemy wyobrażać sobie 
jego inne, wspaniałe zastosowania”.

W DRUŻYNIE SIŁA
Rozmawialiśmy także o jednym z najwięk-
szych atutów Apple - bliskiej współpracy 
oprogramowania i hardware’u - 
oraz roli, jaką pełni on w budo-
waniu marki. „To bardzo ważny 
element, któremu niezmiennie 
poświęcamy bardzo dużo uwagi. 
Stanowi on jedną z podwalin 
kultury firmy Apple i ciężko 
pracujemy, aby ciągle się rozwi-
jał. Zauważenie i podkreślenie 
potęgi wspólnego działania to 
jedna z najważniejszych inno-
wacji Tima Cooka, który zawsze 
zachęca nas do podejmowania 
działań w grupach, do wyobra-
żania sobie, w jakich aspektach 
nasza współpraca może zaowo-
cować czymś zupełnie świeżym 
i odkrywczym. To podejście 
staje się naszą siłą i przekłada na 
liczne zalety, które odczuwamy 
zarówno jako projektanci, jak 
i użytkownicy sprzętu”. - opo-
wiadał Schiller. 

„Weźmy na przykład możliwość odbloko-
wywania Maca za pomocą sparowanego 
Apple Watcha. Brzmi prosto, ale w praktyce 
patent ten opiera się na wielu skomplikowa-
nych, błyskawicznych obliczeniach, które 
jednocześnie sprawdzają odległość i klucze 
prywatności, dzięki czemu niepowołana 
osoba nie ma dostępu do twoich danych. 
Skomplikowana technologia - proste zasto-
sowanie. Produkty takie jak AirPody czy 
Apple Pencil nie mogłyby zaistnieć, gdyby 
nasze drużyny hardware’owe i software’owe 
nie współpracowały ze sobą przy ich two-
rzeniu. Najnowszym przykładem tej współ-
pracy jest chociażby FaceID”. 

No właśnie, jak wyglądało to przy FaceID? 
„Inne firmy na pewno zastanawiały się: 
«ciekawe jak sprawić, aby obraz twarzy 
mógł odblokowywać telefon?», ale żadna 
z nich nie opracowała rozwiązania tak 

wszechstronnego i przyjaznego dla użyt-
kownika jak FaceID. Dlaczego? Ponieważ 
pracujące nad nim zespoły przez lata 
współpracowały i uczyły się od siebie 
nawzajem, jednocześnie doszlifowując 
produkt”.

Rozmawialiśmy również o innych 
produktach. Mieliśmy przygotowanych kilka 
pytań o wspomniane już AirPody, ale 
Schiller uprzedził nas i zaczął opowiadać 
o nich pierwszy. „Wielu klientów mówi: 
«AirPody to mój ulubiony produkt Apple». 
Bardzo miło to słyszeć. Uwielbiam, kiedy 
użytkownicy doceniają produkt, który na 
pozór jest bardzo prosty, ale wymagał wiele 
pracy. AirPody wyglądają niepozornie, ale 
każda słuchawka kryje wewnątrz mikro-
komputer z dedykowanym oprogramowa-
niem. Aby uzyskać spójne i przyjemne 
wrażenia dźwiękowe, komputery te muszą 
na bieżąco współpracować ze sobą i ze 
źródłem dźwięku - nie trzeba być specjalistą 
od audio, aby wyczuć jakikolwiek brak 

synchronizacji”. - tłumaczył. 
„Jedną z naszych ulubionych funkcji jest 

automatyczne zatrzymanie muzyki, kiedy 
wyciągasz słuchawki z uszu. Wkładasz je 
z powrotem i dźwięk się włącza, jak gdyby 
nie było żadnej przerwy. To bardzo prosty, 
naturalny koncept, ale od technicznej strony 
wymagał wiele pracy. Słuchawki musiały 
być dostosowane do różnych małżowin, 
wielu sytuacji i zastosowań, a ponadto 
współpracować z iPhonem, który znajduje 
się gdzieś w twojej torbie lub kieszeni. Nasze 
ciała są wypełnione wodą, która jest kiep-
skim transmiterem fal radiowych. AirPody 
powstawały z myślą o współpracy z Apple 
Watch trzeciej serii i możliwości, jakie 
dawało zastąpienie telefonu smartwatchem”. 

Inteligentny zegarek Apple to także 
doskonały tracker fitness, a słuchawki 
bezprzewodowe świetnie sprawdzają się 
również w trakcie biegu, mimo tego, że nie 
są dedykowanym sprzętem fitnessowym. 
„Projektowanie AirPodów rozpoczęliśmy od 

założenia, że będą one czasami 
wypadać z uszu. Kiedy okazało się, 
że słuchawki trzymały się w małżo-
winach całkiem nieźle, byliśmy 
zaskoczeni. Na codzień nie zdajemy 
sobie sprawy, jak kable wpływają 
na stabilność słuchawek, przez co 
ich usunięcie jest szokiem. Doznają 
go wszyscy, od projektantów po 
użytkowników”.

BRAK KONKURENCJI
Następnie rozmawialiśmy na temat 
związków pomiędzy Macami 
a iPadem Pro. Czy iPad Pro rzeczy-
wiście sprawdza się w roli „po-
gromcy laptopa”, czy też konsu-
menci traktują go jako dodatek do 
Maców? 

Schiller przyznał, że wszystko 
zależy od użytkownika. „Niektó-
rym klientom iPad Pro w pełni 
wystarcza jako zamiennik 

komputera. Nie znaczy to, że ich pecety 
i Maki trafiają do kosza - ludzie przeważnie 
nie podejmują aż tak drastycznych decyzji. 
Po prostu częściej sięgają po iPada. Wie-
lu użytkowników mówi «korzystam 
z komputera w domu» lub «pracuję na 
laptopie, kiedy muszę siedzieć w biurze, ale 
w podróży towarzyszy mi iPad Pro». Po 
prostu świetnie sprawdza się on w tej 
sytuacji. Tym osobom iPad zastąpił kompu-
tery, ale one wcale tak nie myślą: przecież 
ich używają, tylko nieco rzadziej niż iPada. 
Niektórzy konsumenci traktują go nato-
miast jako uzupełnienie. Dużo pracują na 
urządzeniach stacjonarnych i laptopach, 
ale po iPada sięgają w momencie, kiedy 
chcą się zrelaksować lub pobawić aplika-
cjami. Jego forma i poręczność sprawiają, 
że jest znacznie bardziej przyjazny do oglą-
dania filmów, czytania gazet i ebooków. 

PROJEKTOWANIE  
AIRPODÓW  

ROZPOCZĘLIŚMY 
OD ZAŁOŻENIA, 

ŻE BĘDĄ ONE 
CZASAMI WYPA-

DAĆ Z USZU

Phil Schiller
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W zależności od tego, jakie zadania wyko-
nywane są na komputerze, a jakie na 
iPadzie, możemy stwierdzić, które obszary 
życia użytkownika ulepszamy za pomocą 
iPada”. - opowiadał. 

Jednocześnie dodał: „Nie chcemy 
wskazywać użytkownikom, czy któryś 
sposób korzystania z naszych urządzeń jest 
właściwszy od innych. W ogóle podział na 
«zastępowanie», «ulepszanie», «uzupeł-
nianie» jest sztuczny; wszystkie te kategorie 
zazębiają się, a czasem nawet można 
traktować je jako synonimy. W tym przy-
padku ludzie właściwie nie myślą o iPadzie 
w kategorii «zastępowania» czegokolwiek, 
chociaż w praktyce właśnie to się dzieje. 
Sposób postrzegania produktu przez 
konsumenta jest bardzo ważny”.

Schiller z pasją zaczął opowiadać o innym 
produkcie, z którego jest bardzo dumny 
- rysika Apple Pencil. „Obok AirPodów, 
Pencil to kolejne urządzenie, które podbiło 
serca klientów. To również bardzo proste, 
intuicyjne narzędzie. Jego przeznaczenie jest 
jasne - wszyscy wiedzą, do czego służy 
ołówek - ale ten od Apple jest niesamowicie 
zaawansowany technologicznie, co widać 
w jego ciepłym przyjęciu”. - przekonywał. 

„Coraz więcej studentów i pracowników 
korzysta z niego, aby robić notatki i są 
z niego bardzo zadowoleni. Czy zastępują 
w ten sposób komputer? A może go uzupeł-
niają? Prawdę powiedziawszy, nie mam 
pojęcia: najważniejsze, że produkt się im 
podoba i chętnie go używają. Wydaje mi się, 
że podczas dyskusji na temat iPada Pro 
warto mieć na uwadze również to, że można 
na nim robić notatki i szkice, co czyni go 
zupełnie innym produktem niż większość 
laptopów”. 

Zmieniliśmy temat. Czas porozmawiać 
o iMacu Pro i decyzji Apple, aby reanimować 

nieco zapomnianą już serię Maców Pro. 
W końcu ostatnia duża premiera w tej linii 
produktów odbyła się w 2013 roku, a nowy 
Mac Pro pojawił się na rynku w tym roku. 
Pomostem pomiędzy tymi dwoma urządze-
niami jest iMac Pro, który kusi wymagają-
cych użytkowników doskonałą specyfikacją 
i stylowym wyglądem. „Dbamy o wszyst-
kich swoich konsumentów, także tych, 
których interesuje sprzęt z górnej półki. To 
wspaniałe, że tak wielu artystów tworzy 
swoje dzieła na naszych komputerach. 
Każdy profesjonalista ma swoje zaintereso-
wania i potrzeby - pragniemy, aby każdy był 
zadowolony z zakupu Maca”.

JESTEM PROFESJONALISTĄ
„Lata zbierania i analizy konsumenckich 
doświadczeń pokazują, że specjaliści 
korzystają zarówno z MacBooka Pro, iMaca, 
jak i Maca Pro. Kiedy wiele lat temu zastana-
wialiśmy się nad podjęciem kolejnych 
kroków w dziedzinie rozwoju sprzętu dla 
wymagających użytkowników, wiedzieli-
śmy, że żadna z tych linii produktowych nie 
powinna zostać zaniedbana. Postanowili-

śmy pójść o krok dalej i zapytaliśmy naszych 
inżynierów, czy potrafią zaprojektować 
iMaca Pro, który naprawdę będzie nadawał 
się dla profesjonalistów. Wewnątrz nowy 
iMac to kompletnie nowa konstrukcja, 
zupełnie inny komputer”. 

Dlaczego pojawia się on na rynku właśnie 
teraz? „Tyle trwała realizacja tego ambitnego 
projektu. Nie dało się go przyspieszyć bez 
poniesienia jakiegoś uszczerbku w jakości. 
Jak w przypadku każdego naszego produktu 
podchodzimy do niego bardzo emocjonal-
nie, ale najważniejsza i tak będzie reakcja 
klientów. Ten moment wypuszczania na 
rynek czegoś zupełnie nowego jest nie-
zmiennie ekscytujący: nikt jeszcze nie 
korzystał z twojego rozwiązania w praktyce, 
ale to się zmieni. Użytkownicy nauczą się 
czegoś od nas, my od użytkowników i każdy 
na tym zyska. To chyba mój ulubiony etap 
pracy nad produktem”. 

Zostaliśmy w temacie urządzeń, które 
mają wkrótce ujrzeć światło dzienne. 
Premiera HomePoda, inteligentnego 
głośnika Apple, została przełożona o niemal 
trzy miesiące. Skąd to opóźnienie? „To 

RZECZYWISTOŚĆ 
ROZSZERZONA MA 

WPŁYW NA TO, JAK 
KORZYSTAMY Z NA-

SZYCH CODZIEN-
NYCH URZĄDZEŃ

Wywiad
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bardzo proste: HomePod to zupełnie nowy 
produkt. Potrzeba wielu prób i przymiarek, 
aby uzyskać jakość i funkcjonalność, którą 
obiecywaliśmy użytkownikom. Jesem 
dumny z tego, że Apple zawsze dba o ten 
aspekt działalności. Naszym celem jest nie 
«najwięcej», ale «najlepiej». Mamy 
wysokie standardy, które często przekra-
czamy, ale nie zawsze się tak dzieje. Warto 
być szczerym z samym sobą i przyznać, że 
dane rozwiązanie wymaga dalszej pracy”.

Schiller przyznał, że głośniki wyposażo-
ne w sztuczną inteligencję to dynamicznie 
rozwijająca się i ciągle zmieniająca kategoria 
produktów. „Bardzo trudno zaprojektować 

je tak, aby odpowiadały wszystkim użyt-
kownikom. W HomePodzie skupiamy się 
przede wszystkim na jakości audio i tym, 
żeby muzyka brzmiała świetnie niezależnie 
od tego, gdzie umieścimy głośnik w po-
mieszczeniu. Chcemy również dopracować 
interakcje z Siri tak, aby korzystanie z tej 
funkcji było łatwe i przyjemne. Każdy 
producent ma trochę inną wizję tego, jak 
powinny wyglądać inteligentne głośniki 

i nie mogę się doczekać, aby je wszystkie 
poznać”.

Kolejny ważny projekt Apple to ARKit 
i inne kierunki rozwoju aplikacji mobilnych 
- w którą stonę planują podążyć? „Rzeczy-
wistość rozszerzona to od roku jeden z naj-
ważniejszych tematów, jaki poruszamy. 
Badaliśmy zarówno VR i AR. Obydwa te 
zastosowania mają swoje miejsce w świecie 
technologii, ale zdecydowaliśmy się na 
rozwijanie AR. To rzeczywistość rozszerzona 
ma wpływ na to, jak korzystamy z naszych 
codziennych urządzeń. Uważam, że rewolu-
cja w tym obszarze nastąpi już wkrótce i nie 
mogę się jej doczekać. Moglibyśmy tak 

siedzieć i godzinami zastanawiać się, jak to 
będzie wyglądało i jak wpłynie na nasze 
życie, ale prawdę powiedziawszy, trudno 
cokolwiek przewidzieć. Właśnie to jest tak 
ekscytujące”. - mówił Schiller. 

„Jesteśmy zdania, że rzeczywistość roz-
szerzona będzie zmieniała się  w czasie 
i ewoluowała, zmieniając nasze postrzeganie 
technologii. Pomaga ona w wizualizacji 
nowych produktów i rozwiązań. Świetnym 

przykładem jest aplikacja IKEA Place, dzięki 
której możesz zobaczyć, jak wybrane przez 
ciebie meble będą wyglądały konkretnie 
w twoim salonie, a nie na ekspozycji. Coś, co 
przedtem widzieliśmy na filmach science-
-fiction, teraz mamy w dłoni. Gry AR zaczę-
ły rozwijać się przed powstaniem ARKita, 
a do świadomości społecznej przeniknęły 
wraz z Pokemon Go. To pokazało, że rzeczy-
wistość rozszerzona może być świetną 
zabawą. ARKit umożliwi twórcom opraco-
wanie wielu gier i programów, które zmienią 
nasze postrzeganie AR.”

DOMOWY MĄDRALA
Na sam koniec poruszyliśmy jeszcze jeden 
temat - HomeKit, system zarządzania 
inteligentnymi urządzeniami domowymi 
wbudowany w Siri i iOS. W miarę rozwoju 
rynku sprzętów smart home, słyszymy 
o nim coraz więcej. Automatyzacja czynno-
ści domowych to popularny temat już od 
dłuższego czasu (Schiller uśmiechał się 
potakująco), ale większość proponowanych 
rozwiązań wciąż sprawia dość toporne 
wrażenie. Czy HomeKit może to zmienić? 

Schiller stwierdził, że tak. „To pewne, że 
już wkrótce będziemy włączać światło 
komendą głosową zamiast po ciemku szukać 
włącznika, poprosimy grzejnik o przykręce-
nie ogrzewania lub telewizor o włączenie 
w momencie, kiedy akurat zacznie się nasz 
ulubiony program. Prędzej czy później 
rozwiązania te pojawią się we wszystkich 
domach. Wizja Apple zakłada sterowanie 
głosowe dostosowane do potrzeb użytkow-
nika, a nie zestaw komend, które trzeba 
zapamiętać. W naszym przypadku musimy 
rozwinąć wiedzę i umiejętności Siri w za-
kresie sterowania domem tak, aby produ-
cenci mogli stworzyć urządzenia działające 
na naszej platformie bez konieczności 
samodzielnej implementacji AI. Dotyczy to 
włączników światła, termostatów, syste-
mów monitorowania domu - czego tylko 
zapragniemy”. - tłumaczył Schiller. 

„Prace nad stworzeniem podwalin tej 
technologii trwają już od jakiegoś czasu, a na 
rynek nareszcie zaczynają trafiać współpra-
cujące z nią urządzenia. Niektórzy dewelo-
perzy budują nawet domy wyposażone 
w zintegrowane systemy smart home, które 
tylko czekają na swoich mieszkańców. 
Wierzę w sukces HomeKit, w to, że takie 
działanie ma sens. Zbudowanie pierwszego 
w pełni inteligentnego domu to tylko kwe-
stia czasu, a nasze intuicyjne, bezpieczne 
produkty, będą doskonałym uzupełnieniem 
jego funkcjonalności”. 

Po pożegnaniu nie mogliśmy przestać 
myśleć o słowach Schillera. Apple na pewno 
nie powiedziało ostatniego słowa i jeszcze 
wielokrotnie zaskoczy nas swoimi rozwią-
zaniami. Któż inny zapewniłby nas o tym 
lepiej niż człowiek, który opowiada o opro-
gramowaniu i gadżetach Apple z taką pasją?

PRACUJĄCE NAD  
TECHNOLOGIĄ FACEID 

ZESPOŁY PRZEZ LATA 
WSPÓŁPRACOWYWAŁY 

I UCZYŁY SIĘ OD SIEBIE

Phil Schiller
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W 2018 roku czeka nas wiele ekscytujących premier. 
Inteligentniejszy sprzęt fitness, akcesoria mobilne, laptopy  

nowej generacji, roboty... nie możemy się doczekać!
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Heatworks Tetra
Ta malutka zmywarka zmieści się w każdej, nawet najbardziej 
zatłoczonej kuchni. Owszem, raczej nie wciśniesz do niej 
talerzy po świątecznym obiedzie, ale doskonale sprawdzi się 
w mieszkaniach rodzin modelu 2+1. Heatworks Tetra pomieści 
nawet duże i nieporęczne naczynia, takie jak miski. Zmywar-
ka nie musi być podłączona do źródła wody - wlewa się ją 
ręcznie przed każdym odpaleniem urządzenia. Cykl zmywania 
trwa 10 minut i zużywa o 90% mniej wody niż w przypadku 
ręcznego zmywania tych samych naczyń. Urządzenie umożli-
wia precyzyjną kontrolę temperatury płukania, co oznacza, że 
może być wykorzystane do wyparzania butelek dla niemowląt. 
Cena nieznana, www.myheatworks.com

DJI  
Osmo Mobile 2
Coraz bardziej profesjonalne aparaty 
w telefonach wymagają coraz lepszych 
akcesoriów. DJI Osmo Mobile 2 to sta-
bilizator przeznaczony do współpracy 
z iPhone’ami, chociaż wciśniesz w nie-
go właściwie każdy smartfon. Posiada-
cze telefonów Apple będą mogli jednak 
skorzystać z wbudowanych w uchwyt 
przycisków, za pomocą których można 
sterować nagrywaniem materiału. 
Technologia Active Track pozwala śle-
dzić dany obiekt - przydatne podczas 
kręcenia vlogów. Gimbal wyróżnia się 
swoją lekką i wytrzymałą konstrukcją. 
Niestraszny mu nawet silny wiatr! 
650 PLN, www.dji.com

Black Box VR
Nie wszyscy lubią ćwiczenia na siłowni i związany z nimi spo-
łeczny aspekt oglądania tego, jak pocą się jej inni użytkowni-
cy. Black Box to koncepcja, której głównym założeniem jest 
połączenie wirtualnej rzeczywistości z prawdziwymi ćwicze-
niami. Za pomocą headsetu i kontrolera ćwiczący będzie brał 
udział w specjalnie zaprojektowanej grze, która ma integrować 
elementy fabularne i fitnessowe. Black Box zapewni napraw-
dę porządne sesje treningowe: gra ma być pełna niebezpie-
czeństw, które zmuszą nasz umysł i ciało do zwiększonej 
aktywości i dawania z siebie wszystkiego. Brzmi dosyć przera-
żająco, ale nic tak nie motywuje jak odrobina stresu... 
Cena nieznana, www.blackbox-vr.com

Audio-Technica  
ATH-DSR5BT
Audio-Technica dopracowuje każdy 
swój produkt w najmniejszych szcze-
gółach. ATH-DSR5BT to futurystycznie 
wyglądające słuchawki wyposażone 
w technologię Pure Digital Drive, 
która pozwala na ominięcie konwersji 
cyfrowo-analogowej, często obniżają-
cej jakość dźwięku. Do tego słuchawki 
mają wsparcie dla Bluetooth aptX, co 
poprawia wrażenia z bezprzewodo-
wego odsłuchu. Lekka i ergonomicz-
na konstrukcja pozwala cieszyć się 
muzyką gdziekolwiek jesteś, a wytrzy-
mała bateria starcza na osiem godzin 
ciągłego słuchania.
1 900 PLN, www.tophifi.pl

Sennheiser HD820
Słuchawki Sennheiser HD800 przez nie-
mal dziewięć lat wyznaczały audiofilskie 
standardy, ale ich otwarta konstrukcja 
uniemożliwiała całkowitą pasywną 
redukcję szumów. Sennheiser HD820 to 
model w pełni zamknięty, który pozwoli 
ci nareszcie odciąć się od dźwięków 
z zewnątrz i zanurzyć w najbardziej 
transparentnej reprodukcji audio, jaką 
możesz sobie wyobrazić. Transparentny 
jest również ich design - szklane wstaw-
ki na muszlach nie tylko pozwalają 
obejrzeć wysokiej jakości przetworniki, 
ale również pomagają tłumić zakłócenia.
8 000 PLN, www.sennheiser.pl

Bosch HMI
Wypełniamy nasze auta mnóstwem 
ekranów i dodatków multimedialnych, 
ale Bosch uważa, że to wszystko jest 
niepotrzebne. HMI to sposób na odgru-
zowanie kokpitów naszych aut poprzez 
zintegrowanie wszystkich funkcjonalno-
ści na jednym, dużym ekranie dotyko-
wym, wyposażonym w jak najmniejszą 
liczbę podmenu i opcji, które odrywają 
uwagę od sytuacji na drodze. HMI (w 
wolnym tłumaczeniu „interfejs człowiek-
-maszyna”) nauczy się, z jakich funkcji 
korzystasz najczęściej i podsunie ci je 
na wyciągnięcie palca. HMI ma ponadto 
korzystać ze sterowania głosowego, zaś 
wbudowany wirtualny asystent będzie 
starał się przewidzieć twoje potrzeby.
Cena nieznana, pl.bosch-automotive.com

90  T3 MAR ZEC 2018

Lista życzeń 2018



Razer Project Linda
Widzieliśmy już wiele sposobów na 
przekształcenie smartfona w lapto-
pa, ale Project Linda jest najbardziej 
oryginalny spośród nich. Sam laptop 
to tylko bezużyteczna obudowa - 
bateria, 200 GB pamięci, 13-calowy 
dotykowy ekran QHD i podświe-
tlana klawiatura Razer Chrome. Po 
wsunięciu do niego smartfona Razer 
Phone, Linda ożywa, a Android zyskuje 
interfejs, po którym można poruszać 
się przy pomocy klawiatury i myszki. 
Sam telefon działa jak trackpad. Jego 
wyświetlacz jest aktywny nawet po 
uruchomieniu Project Linda, ale po 
odpaleniu aplikacji, funkcję główne-
go ekranu przejmie ten laptopowy, 
zaś na telefonie pojawi się zestaw 
pomocniczych skrótów. Project  
Linda brzmi ciekawie, ale póki co 
to tylko koncepcja, a znając podej-
ście Razera do wdrażania prototy-
pów, być może nigdy nie ujrzy ona 
światła dziennego.
Cena nieznana, www.razerzone.com
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Garmin  
Forerunner 645 Music
Biegacze często wybierają zegarki Gar-
mina ze względu na prostotę obsługi 
i dokładność pomiarów. Producent 
nareszcie zaprezentował sprzęt wypo-
sażony w do tej pory brakującą funkcję 
odtwarzania muzyki bez smartfona - 
czasomierz połączy się bezpośrednio 
ze słuchawkami Bluetooth. Smartwatch 
pomieści do 500 utworów z twojego 
smartfona lub z Deezera - ten ostat-
ni będzie oczywiście działał offline. 
Oprócz przyjemności dla uszu otrzyma-
my standardowe funkcje biometryczne 
i GPS. Ponadto zegarek będzie wyposa-
żony w nowe tarcze i aplikacje.
1 940 PLN, www.garmin.com 

B&O Play H9i
Legendarny model H9 doczekał się aktualizacji. Spokojnie, 
jakość dźwięku pozostaje tak samo doskonała, a ulepszenia 
dotyczą głównie sfery codziennego użytkowania słuchawek. 
Żywotność baterii wydłużona została do niesamowitych  
18 godzin, a naładujesz ją za pomocą portu USB-C. Drobne 
poprawki wprowadzono również w trybie aktywnej redukcji 
hałasu, która jest teraz jeszcze bardziej wydajna. Wpro-
wadzono również tryb transparentny, ułatwiający kontakt 
z otoczeniem bez zdejmowania słuchawek z głowy. Wiele 
innych high-endowych słuchawek posiada te funkcje, ale 
wysmakowany design i jakość wykonania od B&O, czynią 
z H9i wyjątkowy lifestyle’owy gadżet.
Cena nieznana, www.salonydenon.pl

Byton Electric Concept
Nie spotkamy go na drogach jeszcze 
przez długi czas - nawet 2019 rok wy-
daje się być zbyt optymistyczną datą 
- ale ten samochód może wprowadzić 
prawdziwą rewolucję. Byton Electric 
to po części auto przyszłości, a po 
części smartfon na czterech kołach. 
Wyposażony jest w autonomiczne AI 
4. poziomu, biometryczne zabezpie-
czenia, głosowe sterowanie za pomocą 
Alexy i kokpit z ogromnym ekranem 
dotykowym. Wnętrze auta jest bardzo 
luksusowe i przeznaczone do długich 
podróży. Zasięg ponad 500 km, moc 
476 KM i ekstremalnie szybkie łado-
wanie - jest na co czekać!
Od 140 000 PLN, www.byton.com  

L’Oreal UV Sense
Wiemy, to dość nieoczywista marka 
jak na nasze łamy, ale zaproponowane 
przez L’Oreal rozwiązanie zasługuje na 
uwagę. Jest to bowiem pierwszy na 
świecie czujnik ekspozycji na promie-
niowanie UV, który działa bez baterii 
i można nosić go ze sobą praktycznie 
wszędzie. UV Sense ma zaledwie 2 
mm grubości i łatwo przykleić go 
do paznokcia - ma utrzymywać się 
w miejscu przez kilka tygodni. Dane 
zebrane przez sensor są przesyłane 
do specjalnej aplikacji, która po ich 
analizie podsuwa ci sugestie dotyczące 
lepszego dbania o swoje zdrowie. 
Cena nieznana, www.loreal.pl

Lenovo Mirage Solo/Mirage Camera
To pierwszy samodzielny headset VR, który 
współpracuje z Google Daydream i mnóstwem 
aplikacji VR dostępnych w tym standardzie. 
Wbudowany ekran o rozdzielczości 2560x1440 
i spora moc obliczeniowa wskazują, że nie będą 
to kolejne gogle dla amatorów smartfonowe-
go VR, ale naprawdę potężny sprzęt. Lenovo 
zaprezentowało również kamerę stereoskopową, 
przeznaczoną do nagrywania zawartości, którą 
potem będzie można obejrzeć na headsecie. 
Gogle dostępne będą w cenie ok. 1 350 PLN, zaś 
kamera - 1 020 PLN.
Od 1 020 PLN, www.lenovo.com/pl 
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Optoma UHD51A  
Alexa 4K
Projektory Optomy są doskonałe pod 
względem obrazu, ale nigdy nie były 
specjalnie „inteligentne”. Zgodnie z pa-
nującym obecnie trendem wciskania 
wirtualnych asystentów do właściwie 
każdego przedmiotu wyposażonego 
w jakąkolwiek elektronikę, ten model 
ma to zmienić. Za pomocą Alexy 
możesz np. dostosować oświetlenie 
w pokoju do klimatu oglądanej przez 
ciebie produkcji. Uwagi godzien jest 
również sam projektor z obsługą wideo 
4K HDR, jasnością ANSI 2 400 lume-
nów i zapewniającym głębokie czernie 
współczynnikiem kontrastu 50 000:1.
5 700 PLN, www.optoma.pl

Lenovo Smart Display
Niektórym wzrokowcom nie wystarczają zwykłe głośniki 
smart home - oni muszą mieć wszystko na ekranie. Wirtualni 
asystenci wyposażeni w dodatkowe wyświetlacze mogą stać się 
nowym trendem 2018 roku. Dla osób, które nie za bardzo eks-
cytuje Amazon Echo Show, Lenovo przygotowało Smart Display 
- głośnik z Asystentem Google i 8- lub 10-calowym ekranem 
do wyboru. Można korzystać z niego w orientacji pionowej lub 
poziomej. Do czego przyda się Smart Display? Przede wszyst-
kim do rozmów przez Skype, oglądania filmów na YouTube i... 
przeglądania przepisów. Całości dopełnia sympatyczne szare 
lub bambusowe wykończenie i 10-watowy głośniczek.
Od 670 PLN, www.lenovo.com/pl

Magic Leap One
Technologia rzeczywistości rozszerzo-
nej/mieszanej zaproponowana przez 
Magic Leap, pojawia się w branżowych 
newsach już od pięciu lat, ale dopiero 
teraz światło dzienne ujrzał pierwszy 
działający prototyp gogli, które mają 
nakładać elementy AR na rzeczywiste 
obiekty znajdujące się w twoim polu 
widzenia. Na początku Magic Leap 
dostępny będzie jedynie w specjalnej 
wersji „Creator Edition”, która ma trafić 
do deweloperów w tym roku. Zestaw 
zawierać będzie gogle Lightwear, 
kontrolery i Lightpack - niewielkie 
urządzenie, w którym zamknięta jest 
moc obliczeniowa Magic Leap.
Cena nieznana, www.magicleap.com

Segway Loomo
Najnowsze dziecko Segwaya to połączenie robotycznego 
towarzysza i kultowego pojazdu tej firmy. Na Loomo można 
przejechać się jak na każdym innym niewielkim Segwayu, ale 
oprócz tego urządzenie wyposażone jest w pewną dozę auto-
nomiczności. Posiada ono chwytne ramiona, za pomocą któ-
rych może trzymać różne przedmioty. Jeśli np. pojedziesz na 
Loomo do sklepu, po zrobieniu zakupów robot zaniesie je do 
domu za ciebie. Na komendę głosową jego wyposażona w nie-
wielki ekran głowa obraca się, a Loomo zaczyna przypominać 
standardowego domowego robota. Ponadto wyposażony jest 
on w mechanizmy rozpoznawania różnych przedmiotów.
Cena nieznana, www.segwayrobotics.com

HP Spectre x360 15
Laptopy 2-w-1 są świetnymi towarzy-
szami podróży, ale niestety nie są zbyt 
wydajne, a ich maksymalnie 13-calo-
we ekrany nie zawsze wystarczają do 
swobodnej pracy. HP Spectre x360 15 
odsyła powyższe zdanie do lamusa - 
nie tylko wyposażony jest w 15-calowy 
dotykowy ekran 4K, ale też charakte-
ryzuje się niezłą wydajnością. Czte-
rordzeniowy procesor Intel najnowszej 
generacji, układ graficzny AMD Vega 
lub Nvidia GeForce MX150 i potężna 
bateria starczająca na niemal 13 godzin 
pracy, mówią same za siebie. Oprócz 
tego laptop wyposażony jest w czytnik 
linii papilarnych.    
Od 4 200 PLN, www.hp.com/pl

Peloton Tread
Producent opisuje Peloton Tread jako 
„prywatne studio fitness”. Ta wie-
lofunkcyjna bieżnia została zaprojekto-
wana nie tylko do ćwiczeń kardio, ale 
również treningu siłowego. Umiesz-
czony na niej duży ekran odtwarza 
instruktażowe filmy - każdy z nich to 
kompleksowy trening. Bieżnia wyposa-
żona jest również w funkcję socjalną, 
a swoje osiagnięcia można porównać 
z wynikami innych ćwiczących. Peloton 
wejdzie na rynek jesienią. Bieżnię 
będzie można kupić oddzielnie lub 
w zestawie z miesięczną subskrypcją, 
za którą zapłacimy 130 PLN.
13 500 PLN, www.onepeloton.com

 MAR ZEC 2018 T3 93

Lista życzeń 2018



Sennheiser Ambeo 3D  
Soundbar
Sennheiser upchnął technologię Ambeo 
3D w tym imponującym soundbarze, 
tworząc urządzenie, które z łatwością 
zastąpi niejeden system audio. 15 
przetworników umieszczonych na pra-
wie wszystkich ściankach urządzenia, 
tworzy wokół soundbara zbalansowaną, 
bogatą przestrzeń dźwiękową z wyraź-
nymi basami. Ponadto soundbar wy-
posażony jest w obsługę Dolby Atmos 
z czterema kanałami rozszerzającymi 
dźwięk ponad głowami widzów, dając 
efekt żywcem przeniesiony z kina. To 
dopiero prototyp, ale Sennheiser nie-
wątpliwie idzie w dobrym kierunku.
Cena nieznana, www.sennheiser.pl

NVIDIA Big Format Gaming Display
Gamingowe monitory wyposażone są w szereg funkcji 
wprowadzonych specjalnie dla graczy - zmniejszone lagi, 
wysokie częstotliwości odświeżania i technologie eliminują-
ce rozrywanie obrazu, takie jak G-Sync. Brzmi świetnie, ale 
takich cudów nie uświadczymy w telewizorach. Big Format 
Gaming Display to właśnie próba połączenia dużych rozmia-
rów ekranu (65 cali z rozdzielczością 4K i HDR) ze wszyst-
kimi udogodnieniami dla graczy - odświeżaniem 120 Hz 
i G-Sync. Nvidia wyposażyła swój nowy system w Shielda, 
za pomocą którego możesz strumieniować grę z komputera 
prosto na nowy ekran. Możemy spodziewać się aż trzech 
urządzeń z BFGD: od HP, Acera i Asusa.
Cena nieznana, www.nvidia.com

Polaroid Pop
Aparaty typu polaroid przeżywają wła-
śnie drugą młodość. Przez wiele ostat-
nich lat fotografia była sztuką głównie 
cyfrową, aż w pewnym momencie lu-
dzie (OK, na początku głównie hipste-
rzy) przypomnieli sobie o papierowych 
fotografiach i tym, jaką przyjemność 
sprawiało ich oglądanie. Polaroid wyko-
rzystuje ten trend i wypuszcza na rynek 
produkt za produktem. Najnowszym 
dzieckiem firmy jest Pop - kwadrato-
wy, uroczy i wyposażony w potężną 
matrycę 20 Mpix. Możesz nie tylko 
zapisywać na nim zdjęcia, ale również 
drukować je na samowywołującym się 
papierze ZINK.
1 100 PLN, www.polaroid.com

Pimax 8K VR
Wszystkie dotychczasowe headsety  
VR borykały się z problemem niedosta-
tecznej rozdzielczości, która powodo-
wała rozmycie krawędzi wirtualnych 
obiektów. Vive Pro (o nim za chwilę) 
podejmuje próbę rozwiązania tego 
problemu, ale Pimax VR idzie o krok 
dalej. Dzięki zastosowaniu ekranów 4K 
3840x2160 (tak, ekranów: po jednym 
na każde oko), wirtualny świat wygląda 
jak ten prawdziwy. Wrażenie to 
potęguje ultraszerokie pole widzenia, 
znacznie szersze niż w konkurencyj-
nych rozwiązaniach. Pimax VR na 
pewno będzie zasobożerny, ale za to 
jak realistyczny!  
1 670 PLN, www.pimaxvr.com

LG 34WK95U
Skoro już przy ultraszerokim polu widzenia jesteśmy, 
przyjrzyjmy się LG 34WK95U. Monitor ten wyposażony jest 
w wyświetlacz o formacie 21:9 - znacznie szerszy niż popu-
larne 16:9. W tym samym formacie kręcone są produkcje 
filmowe, które wreszcie będziesz mógł oglądać bez irytują-
cych czarnych pasków na górze i dole ekranu. Najbardziej 
zainteresowała nas jednak rozdzielczość 5K 5120x2160. Na 
34-calowym ekranie zachwyca bogactwem detali. To dosko-
nały monitor do wykonywania wielu czynności naraz oraz 
do montowania filmów - możesz jednocześnie edytować 
materiał i podglądać wprowadzone zmiany. Obraz równie 
pięknie będzie wyglądał w grach wideo.
5 010 PLN, www.lg.com/pl

LG 2018 ThinQ OLED
W 2017 roku telewizory OLED 
przeżyły prawdziwy rozkwit, do 
którego przyczyniło się również LG. 
Na targach CES 2018 producent dał 
nam przedsmak tego, czego możemy 
się spodziewać w tym roku. Seria 
ThinQ wzbogaci się zarówno o prost-
sze, tańsze modele, jak i nową wersję 
luksusowego telewizora o grubości 
niespełna 3 mm. Największą zmianę 
przejdzie system operacyjny, który 
ma być teraz jeszcze inteligentniejszy, 
dzięki wprowadzeniu kompatybilno-
ści z Asystentem Google. Będziemy 
mogli zatem sterować telewizorami za 
pomocą głośnika Google Home. 
Cena nieznana, www.lg.com/pl
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Dell XPS 13
Flagowy laptop Della otrzymał kil-
ka nowości, dzięki którym jest teraz 
jeszcze lepszy niż poprzednio. XPS 13 
został wyposażony w ekran 4K Infinity 
Edge i technologię Dell Cinema, która 
podczas oglądania filmów ma zwiększyć 
dynamikę tonów i barw oraz podkręcić 
dźwięk. Dzięki adapterowi sieciowemu 
od Killer Wireless, laptop śmiga po 
internecie aż miło. Za wydajność urzą-
dzenia odpowiadają czterordzeniowy 
procesor Intel nowej generacji i spe-
cjalny system chłodzenia podzespołów 
oparty na patentach NASA. Nie zapomi-
najmy o nowoczesnym designie, który 
doczekał się dwóch nowych kolorów: 
bieli i różowego złota.
Od 5 500 PLN, www.dell.com/pl
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UBTECH Walker
Ten nieco dystopijnie wyglądający 
robot (UBTECH chyba celował w Jetso-

nów, ale nieco przestrzelił i wylądował 
w okolicach Doktora Who) ma być 
chodzącym domowym asystentem. 
Wyposażony będzie najprawdopodob-
niej w jednego z wirtualnych asysten-
tów (UBTECH pracował już z Alexą), ale 
część poleceń będziemy wydawali za 
pomocą wbudowanego w jego „głowę” 
ekranu. Ponadto Walker ma pełnić rolę 
kamery bezpieczeństwa, spacerując 
po domu podczas naszej nieobecności 
i nagrywając podejrzaną aktywność. 
Niestety, robot nie zamieszka w na-
szych domach w 2018 roku.
Cena nieznana, www.ubtech.com

HTC Vive Pro/Vive Wireless Adapter
Idealne VR potrzebuje dwóch rzeczy - ekranów o rozdziel-
czości na tyle dużej, aby kreować iluzję świata rzeczywistego, 
i pozbycia się krępującego ruchy okablowania. Nowe produk-
ty HTC mają pomóc w osiągnięciu tego ideału. Vive Pro to 
headset, który będzie wyposażony w ekrany o rozdzielczo-
ści 2880x1600, zupełnie nową, nieprzepuszczającą światła 
konstrukcję oraz wbudowane słuchawki ze wzmacniaczem, 
aktywną redukcją szumów i efektem dźwięku przestrzennego. 
HTC zapowiedziało również wprowadzenie bezprzewodowego 
adaptera dla Vive i Vive Pro. Adapter podłączany jest do head-
setu i wykorzystuje technologię Intel WiGig do strumieniowa-
nia obrazu bez widocznych lagów.
Cena nieznana, www.vive.com

Panasonic LUMIX GH5S
Ten bezlusterkowiec wyposażony jest 
w matrycę MTF i rozdzielczość... 10 
Mpix.  Tak, wiemy, twój smartfon pew-
nie ma więcej, ale to wcale nie spisuje 
LUMIXa GH5S na straty. Mniej pikseli 
oznacza, że muszą one być większe 
i przyjmować więcej światła. Czyni to 
z aparatu Panasonica specjalistyczne 
narzędzie do fotografii w warunkach 
bardzo słabego oświetlenia, które re-
dukuje jakiekolwiek szumy i zakłócenia. 
GH5S świetnie nadaje się również do 
kręcenia filmów, a możliwość nagry-
wania ich w licznych formatach sprawi, 
że każdy twórca amatorskich horrorów 
pokocha ten nietypowy aparat.
10 700 PLN, www.panasonic.com/pl 

Samsung The Wall
Rzadko kiedy telewizor wywołuje aż takie emocje jak 
The Wall. Każdy jego aspekt jest przedmiotem ożywionej 
dyskusji - modułowa budowa, zastosowana technologia 
MicroLED, funkcje Smart TV. MicroLED, podobnie jak 
OLED, oparty jest na emitujących własne światło diodach. 
Ze względu na ich malutkie rozmiary, telewizor będzie ide-
alnie oddawał szczegóły obrazu bez ryzyka pojawiania się 
powidoków. Modułowa budowa umożliwi dopasowanie te-
lewizora do każdej ściany - nie wszyscy użytkownicy skuszą 
się na zaprezentowane podczas targów CES 2018 146 cali, 
ale możliwość dostosowania kształtu telewizora do swoich 
potrzeb to ekscytująca perspektywa.
Cena nieznana, www.samsung.pl

Sony LSPX-A1 4K
Na pewno patrzysz na powyższe zdję-
cie i zastanawiasz się: „zaraz, gdzie ta 
technologia?”. Podpowiemy ci: chodzi 
o ten niewinnie wyglądający stolik 
pod ścianą. To tak naprawdę nie fajny 
mebel, ale wysokiej jakości projek-
tor 4K, który może wyświetlić obraz 
o przekątnej do 120 cali z odległości 
zaledwie kilkunastu centymetrów. 
Dzięki diodom laserowym obraz jest 
jasny (2 500 lumenów) i ostry. W sto-
liku zamontowany jest również system 
audio z dedykowanym subwooferem. 
Dzięki aluminiowo-marmurowemu 
wykończeniu, sprzęt prezentuje się 
szlachetnie i luksusowo.
100 300 PLN, www.sony.pl 
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Nokia Sleep
Nokia Sleep to miękka i przyjem-
na w dotyku wkładka pod materac, 
która pomoże ci w zwalczeniu złych 
nawyków związanych z cyklem snu 
i ograniczy chrapanie. Jak na sprzęt, 
który od razu po zakupie wyląduje pod 
łóżkiem (dosłownie), prezentuje się 
bardzo elegancko, ale to nie wygląd 
jest jego najmocniejszą stroną. Za 
pomocą IFTTT, Sleep może zostać pod-
łączony do systemu smart home, dzięki 
czemu twoje urządzenia będą mogły 
dynamicznie włączać się i wyłączać 
w momencie twojego uśnięcia lub 
przebudzenia. Oczywiście Nokia Sleep 
pomaga również w analizie jakości snu.
340 PLN, www.alstor.pl

Sony Aibo
2018 może stać się przełomowym rokiem dla domowej 
robotyki, dlatego cieszy nas tryumfalny powrót najsłodszego 
robo-psiaka, jaki kiedykolwiek ujrzał światło dzienne. Nowy 
Aibo już trafił do niewielkiej grupy szczęśliwców w Japonii, 
ale cieszył się takim zainteresowaniem, że Sony na pewno 
zdecyduje się na wyprodukowanie większej liczby egzem-
plarzy. Aibo w wersji z 2018 roku ma OLED-owe oczka, ka-
merę zamontowaną w nosie, moduły łączności LTE i Wi-Fi, 
czterordzeniowy procesor, 22 ruchome części i szereg doty-
kowych stref rejestrujących głaskanie. Ma on także bardziej 
rozbudowaną osobowość i możliwości uczenia się sztuczek, 
a także potrafi wykonywać proste komendy głosowe.
6 100 PLN, www.sony.pl

LG InstaView ThinQ
W zeszłym roku LG zaproponowa-
ło lodówkę InstaView, wyposażoną 
w ekran, który za pomocą dotyku stawał 
się przezroczysty, dając możliwość pod-
glądu zawartości bez otwierania drzwi 
i marnowania prądu - ten model pre-
zentujemy powyżej. W nowej odsłonie 
InstaView ThinQ zostanie wyposażona 
w integrację z Asystentem Google, który 
pozwoli na łatwe stworzenie listy zaku-
pów, przypomni ci o kupieniu składnika 
do ulubionego dania i znajdzie jakieś 
ciekawe przepisy. Oczywiście wciąż 
będziesz mógł umieścić na niej magnesy 
z wakacji, chociaż teraz będą one pełni-
ły funkcję jedynie dekoracyjną.
Cena nieznana, www.lg.com/pl

Huawei WiFi Q2
Domowe sieci MESH nie tylko pomagają wyeliminować iry-
tujące martwe punkty, w których nie uświadczymy sygnału 
Wi-Fi, ale również poprawiają jakość sygnału w miejscach 
oddalonych od routera. Huawei WiFi Q2 to połączenie 
sieci MESH z adapterami Powerline, co pozwala na objęcie 
sygnałem bardzo dużego obszaru bez wyraźnego spadku 
prędkości. Pośrednie punkty dostępu otrzymują dostęp do 
internetu bezpośrednio z huba bez degradacji sygnału. Q2 
posiada również oddzielny kanał dedykowany urządzeniom 
smart home, dzięki któremu domowa sieć może jedno-
cześnie podtrzymywać np. przesyłanie obrazu z kamery 
bezpieczeństwa i oglądanie zawartości z serwisów streamin-
gowych bez zacinania się. Fajne i kompleksowe rozwiązanie. 
Od 740 PLN, www.consumer.huawei.com/pl 

Panasonic FZ950
Telewizory OLED Panasonica zawsze łączyły w sobie do-
skonałą jakość obrazu i funkcjonalność. Teraz do listy zalet 
dochodzi jeszcze piękna forma - FZ950 zachwyca minimali-
styczną stylistyką. Wygląd to jedno, ale nie należy zapominać 
o wnętrzu. FZ950 jako pierwszy telewizor OLED na świecie 
będzie wyposażony w obsługę HDR10+ (do tej pory znany 
jedynie z ekranów LCD) i wszystkie inne formaty HDR, oczy-
wiście w jakości 4K. Dołączony do telewizora soundbar zadba 
o udźwiękowienie oglądanych przez ciebie filmów. Odświeżony 
został również system operacyjny z minimalną liczbą notyfikacji 
i innych „przeszkadzajek”. Szykuje się drogi, ale wart swojej 
ceny telewizor.
Cena nieznana, www.panasonic.com/pl 
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Kiedy Apple po raz pierwszy ogłosiło, że 
pracuje nad HomePodem, rynek inteligent-
nych głośników wciąż był w powijakach. 
Owszem, pierwsze edycje Amazon Echo 
i Google Home odtwarzały muzykę, ale ja-
kość audio pozostawiała wiele do życzenia. 

Pod koniec roku sprawy przybrały nieco 
inny kształt - oprócz nowego, ulepszonego 
Amazon Echo, na rynek trafiły produkty 
sygnowane przez firmy zajmujące się pro-
dukcją sprzętu audio, z Sonos One i Harman 
Kardon Allure na czele. HomePod musi 
zatem zmierzyć się nie tylko z konkurencją 
ze strony Amazonu i Google, ale także wielu 
innych pretendentów do tytułu najlepszego 
głośnika smart home. Dodatkowo na jego 
niekorzyść wydaje się przemawiać dość 
wysoka cena. Mieliśmy okazję pobawić się 
nowym dzieckiem Apple i już wiemy, że jest 
sprzętem solidnym. Sprawdźmy jednak, czy 
nie lepiej zainwestować w jego tańszą 
konkurencję? 

Zacznijmy od audio, które jest główną siłą 
napędową HomePoda - to przede wszystkim 
głośnik, a nie inteligentny asystent. Brzmi 
on dobrze - na tle zbalansowanego miksu 
większość detali jest ostrych i ładnie wyróż-
nionych, a muzyka płynnie wypełnia prze-
strzeń dookoła urządzenia. Chwila z brzmie-
niami elektronicznymi pozwala nam 
docenić woofer o niesamowitym jak na tak 
małe urządzenie skoku 20 mm. Zamontowa-
ny jest on na samym szczycie głośnika - 
dzięki temu prostemu zabiegowi to nie 
podłoga wibruje od basów, ale powietrze. 

Magia szczegółów
HomePod poprawnie oddaje wokale - są 
one podane ze szczegółowością i emocjami, 
co szczególnie słychać w nagraniach aku-
stycznych. Przestrzeń dźwiękowa jest 
szeroka i jednolita, dzięki czemu wszystkie 
osoby obecne w pokoju słyszą dokładnie 
taki sam dźwięk. 

To w dużej mierze zasługa technologii 
adaptowania brzmienia do warunków po-
mieszczenia. Rozwiązanie to można spotkać 

w wielu high-endowych głośnikach - za 
pomocą mikrofonów urządzenie „słucha” jak 
brzmi odbity przez ściany dźwięk i automa-
tycznie koryguje go tak, aby wyeliminować 
wszystkie zakłócenia. W prostych utworach 
nie robi to większej różnicy, ale miłośnicy 
muzyki klasycznej na pewno ją dostrzegą. 

W HomePodzie zastosowano sześć mi-
krofonów zewnętrznych (służą one również 
do rejestrowania komend głosowych) i jeden 
wewnętrzny, monitorujący ewentualne 
zakłócenia wewnątrz głośnika. Dzięki temu 
propozycja Apple dynamicznie koryguje 
swoje brzmienie tak, aby otrzymać efekt jak 
najbardziej zbliżony do nagrania studyjne-
go. HomePod może np. zmienić swoje 

ustawienia z utworu na utwór, nawet jeśli 
obydwa pochodzą z tego samego albumu. 

Ciekawym bajerem jest również oddzie-
lanie najbardziej wyróżniających się linii 
melodycznych (wokalu lub gitary prowa-
dzącej) od elementów tła (np. chórków lub 
śpiewu tłumu podczas koncertu) i odtwo-
rzenie ich w nieco inny sposób. Umożliwia-
ją to umieszczone w dolnej części głośnika 
tweetery - dzięki takiemu umiejscowieniu 
wykorzystują one powierzchnię, na której 
stoi HomePod, do delikatnego rozmycia tła, 
jednocześnie zachowując energię i dynami-
kę najważniejszych partii. 

W praktyce brzmi to bardzo dobrze. 

Rozkręcone na tę samą głośność Amazon 
Echo przegrało z kretesem, co zresztą było 
do przewidzenia. Bardziej profesjonalne 
głośniki okazały się być wymagającymi 
przeciwnikami - HomePod musiał uznać 
wyższość konkurencji spod znaku Sonos 
One i Harman Kardon Allure.

Apple albo śmierć!
W beczce miodu z generalnie pozytywnymi 
odczuciami wobec głośnika jest jeszcze 
jedna łyżka dziegciu - a raczej zgniłe jabłko. 
HomePod jest tak ściśle powiązany z całym 
ekosystemem Apple, że jeśli nie posiadasz 
żadnych urządzeń wchodzących w jego 
skład, głośnik będzie po prostu bezuży-
teczny. Nie ma on bowiem żadnych wejść 
analogowych ani optycznych, o kompaty-
bilności z Bluetooth nie wspominając. Ow-
szem, za pomocą AirPlay możesz odtworzyć 
muzykę znajdującą się na twoim iPhonie lub 
Macu, ale już sterowanie głosowe Siri po-
trafi jedynie strumieniować zawartość 
z Apple Music lub iClouda. 

HomePod na razie pozbawiony jest 
również możliwości multiroomowych. 
Apple obiecuje, że zostaną one dodane 
w przyszłej aktualizacji, jednak nie wiado-
mo, kiedy to nastąpi. Szkoda, bo dwa 
HomePody w stereo brzmią lepiej niż 
samotny głośnik. Owszem, nie mają może 
takiego poweru jak kolumny podłogowe, 
ale HomePody są w porównaniu z nimi 
malutkie i można ustawić je wszędzie - 
trudno znaleźć drugi tak mały system 
audio. Z tego co udało nam się zaobserwo-
wać, pojedynczy głośnik nie ma żadnych 
funkcji stereo - owszem, przestrzeń dźwię-
kowa jest ładna, ale nie bogata i nie da się 
wyróżnić poszczególnych kanałów. 

Kolejnym minusem HomePoda jest Siri, 
która przegrywa w kategorii „domowy 
asystent” ze świetną Alexą czy Asystentem 
Google. Owszem, mikrofony zewnętrzne 
działają bez zarzutu, wyłapując komendę 
„Hej, Siri” nawet w głośnym otoczeniu, 
a głośnik od razu wykonuje nasze polecenie. 

Czy kosztujący - bagatela - 1 200 PLN i niedostępny w polskiej 
dystrybucji inteligentny głośnik Apple jest wart zachodu?  

Mieliśmy okazję się nim pobawić - oto nasze odczucia.

HOMEPOD

HomePod jest tak 
ściśle powiązany 
z ekosystemem 
Apple, że bez 
innych urządzeń 
jest bezużyteczny

98  T3 MAR ZEC 2018

Lista życzeń 2018



HOMEPOD

 MAR ZEC 2018 T3 99

Lista życzeń 2018



Niestety, użyteczność Siri jest ograniczona, 
w szczególności, jeśli chodzi o dostępność dla 
wielu domowników. Z niektórych funkcji może 
skorzystać każdy: należą do nich odtwarzanie 
muzyki przez Apple Music, ustawienie stopera, 
sprawdzenie pogody i wyszukanie jakichś 
ciekawostek w internecie. Bardziej osobiste 
czynności, takie jak ustawienie przypomnień, 
powiązane są jednak z konkretnym kontem 
iCloud, które, co niebezpieczne, może zlecić Siri 
nie tylko jego właściciel, ale i inny domownik. 
HomePod całkiem nieźle radzi sobie w zastoso-
waniach smart home i bez zarzutu współpracu-
je z HomeKitem i wszystkimi urządzeniami, 
które znajdują się w danym systemie. 

Apple twierdzi, że większość osób korzysta 
z inteligentnych głośników tylko po to, aby 
słuchać muzyki i dlatego HomePod jest przede 
wszystkim urządzeniem muzycznym, a dopie-
ro potem sprzętem smart home i podręcznym 
organizerem. Owszem, część posiadaczy Ama-
zon Echo lub Google Home skupia się przede 
wszystkim na tych trzech funkcjonalnościach, 
ale podejrzewamy, że każdy z nich i tak korzy-
sta z przynajmniej jednej mniej oczywistej 
funkcji tego sprzętu, np. możliwości robienia 
zakupów. Na tym polu Siri niestety przegrywa 
ze swoimi konkurentami - właściwie nie po-
trafi ona współpracować z usługami spoza 
bezpośredniego ekosystemu Apple. Tak, zamó-
wi dla ciebie Ubera, ale tylko wtedy, kiedy twój 
smartfon jest gdzieś w pobliżu. 

Fanatycy Apple pokochają HomePoda od 
pierwszego wejrzenia i to im go polecamy. Nie 
jesteś oddanym miłośnikiem „jabłek”? Cóż, 
może lepiej wybrać coś innego...

ŁEB W ŁEB

WIRTUALNY ASYSTENT
Siri bez problemu reaguje na komendy 

i sprawnie wykonuje polecenia, ale z wie-
loma zadaniami po prostu sobie nie radzi. 

Najlepiej wychodzi jej bycie DJ-em.

WIRTUALNY ASYSTENT
Na głośniku Sonosa, Alexa czuje się jak 
w domu - nie tylko nie ma problemów 
z usłyszeniem twoich komend, ale rów-
nież wykonuje je w mgnieniu oka.

MULTIROOM
Na razie nie ma takiej możliwości. Wkrót-

ce HomePod ma otrzymać wsparcie dla 
Apple AirPlay 2 i możliwość podłączania 

do urządzeń innych producentów.

MULTIROOM
Sonos posiada swój własny, dedykowany 
multiroom. W przyszłości - podobnie jak 
HomePod - będzie on rozszerzony o ob-
sługę AirPlay 2.

ODTWARZANIE
Przez AirPlay możesz odtworzyć właści-

wie co zechcesz. Za pomocą komendy 
głosowej Siri włączy jedynie kawałki 

dostępne w Apple Music i iCloud.

ODTWARZANIE
Głośnik współpracuje z Apple Music, 
Spotify, Tidalem i innymi najważniejszymi 
serwisami streamingowymi. Komendami 
głosowymi odpalisz dwa pierwsze.

JAKOŚĆ AUDIO
HomePod brzmi dobrze, ale nie tak 

dobrze jak głośniki renomowanych firm. 
Dźwięk jest poprawnie zbalansowany, 

przestrzenny i dość głośny.

JAKOŚĆ AUDIO
Mały Sonos One zaskakuje swoimi  
możliwościami dźwiękowymi. Audio  
ma bogaty, zbalansowany profil pełen 
smakowitych detali.

WERDYKT
Inteligentne funkcje HomePoda 

pozostawiają wiele do życzenia, ale 
zakochani w Apple na pewno polubią 

ten głośnik.

WERDYKT
Wszechstronność Alexy i jakość 
dźwięku Sonosa - One to optymalny 
wybór jeśli chodzi o dostępne na rynku 
głośniki smart home.

1 200 PLN 700 PLN
HomePod Sonos One
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Siedem tweeterów  
Siedem głośników wysoko-
tonowych umieszczonych 
jest naokoło dolnej krawę-
dzi głośnika. Do rozprze-
strzeniania dźwięku wyko-
rzystują one powierzchnię, 
na której stoi HomePod.

Sześć mikrofonów
Sześć zewnętrznych mi-
krofonów (jest też siódmy, 
wewnętrzny) wyłapuje nie 
tylko nieśmiertelne „Hej, 
Siri”, ale również monitoruje 
jakość odbitego dźwięku. 
Dzięki temu procesor może 
dostosować brzmienie 
do warunków panujących 
w pomieszczeniu.

Woofer 20 mm
Umieszczony jest tuż 
pod górną ścianką 
HomePoda. Jego 
membrana charakte-
ryzuje się maksymal-
nym skokiem 2 cm 
(cały głośnik ma 17 
cm), co znaczy, że wy-
rzuca z siebie sporo 
powietrza i mocne, 
dudniące basy.

Procesor A8 
To ten z iPhone’a 6. 
Umożliwia działanie 
Siri i napędza algo-
rytmy monitorowania 
i korygowania audio.
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CAŁA PRAWDA O TECHNOLOGII 
W TWOJEJ SKRZYNCE POCZTOWEJ

ROCZNA PRENUMERATA Z RABATEM 35% TYLKO 56,10 ZŁ

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

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

E-prenumerata 
Prenumerata roczna wersji cyfrowej (pdf) 

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

wynosi 11,20 zł.

Przywileje Prenumeratorów
Jeśli zamawiasz prenumeratę na  

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

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



SPIS TREŚCI

CRÈME DE 
LA CRÈME

Jedyna lista zakupów jakiej potrzebujesz

ROZRYWKA 

INTELIGENTNY DOM 

STYL ŻYCIA 

KOMPUTERY 

AUDIO 

AGD 

TRANSPORT 

PODRÓŻE

Jeśli szukasz najlepszych, najbar-
dziej wydajnych i najatrakcyjniej-
szych gadżetów na rynku, do-
brze trafiłeś. Crème de la crème 

to konkretny i dokładny prze-
wodnik po świecie technologicz-
nych zakupów. Aby go stworzyć, 
wybraliśmy osiem głównych ka-
tegorii, w których zawarliśmy 
sugestie dotyczące najlepszego 
sprzętu do pracy, rozrywki, po-
dróżowania i wielu innych zasto-
sowań. W każdej z grup znaj-
dziesz 12 produktów o różnym 
przeznaczeniu z wielu przedzia-
łów cenowych - tak, abyś jak 
najłatwiej znalazł to, czego po-
trzebujesz. Oczywiście lista bę-
dzie uzupełniana na bieżąco: je-
śli na rynku pojawi się rozwiązanie 
szczególnie warte twojej uwagi, 
na pewno znajdziesz je na ła-
mach tego działu. To jak, jesteś 
gotowy na spotkanie z technolo-
gią, która zmieni twoje życie na 
lepsze? Tak? Świetnie - przewróć 
stronę i zaczynamy...
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110
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107

111

Prowadząca Agnieszka Stradecka
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PROJEKTOR 4K HDR 

STREAMER 4K HDR  

PRZENOŚNA KONSOLA 

HIGH-ENDOWY TELEWIZOR 4K

TELEWIZOR 4K

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ BLU-RAY

KONSOLA DO GIER  

SOUNDBAR 

UNIWERSALNY PILOT 

DESIGNERSKI TELEWIZOR 

SOUNDBASE 

TELEWIZOR OLED 

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

NINTENDO SWITCH
Konsola łącząca w sobie wygodę hand- 
heldu i komfort grania w domowym zaci-
szu. Warto kupić specjalnie dla świetnych 
gier: nowej Zeldy, Super Mario Odyssey 

i nadchodzącego Pokemon Stars! 
1 500 PLN, www.nintendo.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIGH-ENDOWY PRZENOŚNY GŁOŚNIK

HIGH-ENDOWE KOLUMNY BEZPRZEWODOWE HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE 

GŁOŚNIK MULTIROOM 

HIGH-ENDOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

GRAMOFON 

AMPLITUNER STEREO SŁUCHAWKI DOUSZNE 

ODTWARZACZ SIECIOWY 

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

PIONEER SE-CH5T
Jedne z najlepszych „pchełek” w tym 
przedziale cenowym. Specjalny napęd dy-
namiczny 9,7 mm nadaje muzyce ciepłe 
brzmienie, a oplatany przewód wokółusz-
ny nie obciera małżowiny.
239 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

LENCO L-91
Gramofon ze średniej półki z napędem 
paskowym. Dzięki wkładce Audio-Techni-
ca i wbudowanemu przedwzmacniaczowi 

możesz przystąpić do słuchania od razu 
po jego złożeniu!
1 500 PLN, www.lenco.com

YAMAHA MCR-N670
Elegancki system hi-fi złożony z czterech 
elementów. Wzmacniacz i kolumny głośni-
kowe odpowiadają za stworzenie prze-
strzeni dźwiękowej, a sieciowy odtwarzacz 
dostarcza im muzykę z wielu źródeł.
2 800 PLN, www.tophifi.pl

YAMAHA R-N303D
Sieciowy amplituner służący zarówno do 
lokalnego odtwarzania muzyki z kom-
putera czy serwera NAS, jak i strumie-
niowania ze Spotify lub Tidala. Może on 
działać w systemie multiroom MusicCast.
1 800 PLN, www.tophifi.pl

B&O PLAY E8
Najpiękniejsze prawdziwie bezprzewo-
dowe dokanałówki, jakie możesz sobie 
wyobrazić. Jakością dźwięku nie ustępują 
innym produktom Duńczyków, zapewnia-
jąc bogate i zbalansowane brzmienie.
1 300 PLN, www.salonydenon.pl

DIVOOM VOOMBOX OUTDOOR
Planujesz jechać na ekstremalną imprezę 
w terenie i boisz się, że twój sprzęt tego 
nie przeżyje? Spokojnie, wytrzyma - o ile 
posiadasz wodo-, pyło- i wstrząsoodpor-
ny Voombox Outdoor. 
270 PLN, www.mp3store.pl

B&O BEOPLAY A1
Podróżny głośnik o designerskiej formie 
i supermocnym wzmacniaczu. Dzięki po-
tężnemu akumulatorowi jedno ładowanie 
wystarczy na aż 24 godziny ciągłego 
słuchania muzyki.
1 100 PLN, www.salonydenon.pl

DALI CALLISTO
Podstawkowe lub podłogowe głośniki 
o klasycznym designie i doskonałych 
parametrach. Po połączeniu ze specjal-
nym Sound Hubem można na ich bazie 
stworyć system multiroom. 
Od 5 500 PLN, www.salonydenon.pl

PIONEER NC-50DAB
Wszechstronny i stylowy odtwarzacz 
Pure Audio. Dzięki bogatym opcjom 
streamingowym i możliwości odtwarzania 
płyt CD stanowi on doskonałe domowe 
centrum rozrywki. 
3 300 PLN, www.pioneer-audiovisual.eu/pl

HIGH-ENDOWY ODTWARZACZ PRZENOŚNY 

ASTELL & KERN AK70 MKII
Dzięki oddzieleniu obydwu kanałów 
dźwięku, AK70 zapewnia idealne odtwa-
rzanie muzyki bez jakichkolwiek zakłóceń. 
Duża moc wyjściowa pozwala na skom-
pensowanie nawet słabych słuchawek.
3 300 PLN, www.mp3store.pl

DENON HEOS 7 HS2
System HEOS od Denona oferuje nie tyl-
ko świetny dźwięk, ale również prostą ob-
sługę. W kategorii „niepowtarzalny wygląd 
i krystalicznie czysty dźwięk” naprawdę 
trudno jest znaleźć lepszy produkt.
2 000 PLN, www.salonydenon.pl

AUDIO
Bezprzewodowa wygoda czy audiofilskie doznania? Niezależnie od tego  
co wybierzesz, znajdziesz to na poniższej liście.

KOMPAKTOWY SYSTEM AUDIO
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SMARTWATCH 

GOLARKA 

HIGH-ENDOWY SMARTFON 

MID-ENDOWY SMARTFON 

SMARTWATCH Z ANDROIDEM 

TRACKER BLUETOOTH 

ZABAWKA

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 

SMARTWATCH HYBRYDOWY 

FITNESS TRACKER 

LOW-ENDOWY SMARTFON 

SPHERO BB-9E
Twoje dzieciaki też wolą antagonistów? 
Mamy coś dla nich - inteligentny model 
droida BB-9E od Sphero, którym można 
sterować za pomocą smartfona lub (an-
gielskich) komend głosowych.
500 PLN, www.alstor.pl

CZYTNIK E-BOOKÓW 

AMAZON KINDLE PAPERWHITE
Żaden inny czytnik nie zapewnia tak 
udanego wrażenia obcowania z papiero-
wą książką, nawet w warunkach nocnych 
- podświetlenie nie męczy oczu. Szkoda 
tylko, że tak wspaniale nie pachnie! 
590 PLN, www.amazon.com

SAMSUNG GEAR S3 CLASSIC
Dla posiadaczy telefonów z Androidem, 
smartwatch z Android Wear wydaje się 
naturalnym wyborem. Szczególnie, jeśli 
jest to Gear S3 z GPS-em, głośnikiem 
i sterowaniem za pomocą pierścienia.
1 400 PLN, www.samsung.pl

FITBIT ALTA HR
Sprytny i leciutki tracker mierzący rytm 
serca, liczbę spalonych kalorii i pokona-
nych kroków oraz analizujący jakość snu. 
Dzięki pojemnej baterii możesz korzystać 
z niego przez cały tydzień!
590 PLN, www.fitbit.com

PHILIPS SONICARE  
DIAMONDCLEAN SMART
Ta inteligentna szczoteczka nie tylko usu-
wa kamień nazębny, ale również monito-
ruje skuteczność twojego szczotkowania 
i informuje o pominiętych zębach.
1 700 PLN, www.philips.pl

TRACKR BRAVO
Czujnik ten wyróżnia się zastosowaniem 
technologii Crowd Locate - natychmia-
stowym powiadamianiem, kiedy szukany 
przedmiot znajdzie się w pobliżu dowol-
nego użytkownika apki TrackR. 
130 PLN, www.alstor.pl

HTC U11 LIFE
Może i nie jest to flagowiec, ale wygląda 
i działa zupełnie jak wysokopółkowy U11. 
Dzięki zastosowaniu EdgeSense korzy-
stanie z telefonu za pomocą jednej dłoni 
jest bardzo komfortowe.
Od 1 499 PLN, www.htc.com/pl

HTC DESIRE 10 LIFESTYLE
Dobry dźwięk i ostry, kolorowy ekran, 
to fajne elementy jak na tani telefon, 
ale Lifestyle urzekł nas faktem, że za tak 
niewielką cenę otrzymujemy urządzenie 
wyglądające na znacznie droższe.
999 PLN, www.htc.com/pl

BRAUN SERIES 9 9095CC
Dzięki sonicznej technologii golenia 
i automatycznemu dostosowaniu mocy 
golarki do gęstości i szorstkości zarostu, 
za każdym razem możesz liczyć na ideal-
ną gładkość. I to w kilka minut!
1 200 PLN, www.braun.pl

APPLE WATCH SERIES 3
Wbudowany moduł LTE może nie działa 
w naszym kraju, ale poza nim otrzy-
mujemy idealnego towarzysza ćwiczeń 
z wytrzymałą baterią, szybkim działaniem 
i GPS-em. Jest też wodoodporny.
Od 1 600 PLN, www.apple.pl

NOKIA STEEL
Wolisz bardziej klasycznie wyglądające 
zegarki? Nokia Steel wykonany jest z efek-
townie wyglądającej nierdzewnej stali 
i wyposażony w krokomierz, tracker ak-
tywności oraz czujnik analizy jakości snu.
520 PLN, www.alstor.pl

SAMSUNG GALAXY S8/S8+
Zachwyt tym telefonem po prostu nie 
przemija: to za sprawą ostrego jak brzy-
twa ekranu AMOLED, mocnej specyfikacji 
czy świetnego aparatu fotograficznego? 
Hmm, a może wszystkiego razem?
Od 3 300 PLN, www.samsung.pl

STYL ŻYCIA
Gadżet musi być piękny i użyteczny. W tym dziale zebraliśmy wszystkie najciekawsze 
propozycje, które są właśnie takie.
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SAMOCHÓD SPORTOWY 

SAMOCHÓD EKO 

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 

KAMERA SAMOCHODOWA 

SAMOCHÓD MIEJSKI  

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA 

SAMOCHÓD TERENOWY 

SAMOCHÓD RODZINNY 

SAMOCHODOWY SYSTEM AUDIO NAWIGACJA ROWEROWA 

SAMOCHÓD LUKSUSOWY 

NAWIGACJA SAMOCHODOWA 

EMICRO ONE
Pod biurem znowu nie ma miejsc parkin-
gowych i musisz cofnąć się o kilometr? 
eMICRO One pozwoli ci rozwiązać ten 
problem dzięki długiemu zasięgowi, niezłej 
prędkości, niewielkiej masie i wymiarom.
5 000 PLN, www.micro-mobility.com

MIO CYCLO 605 HC
Po co ci komputer rowerowy? Oprócz na-
wigacji, dzięki której nie zgubisz się w nie-
znanym miejscu, monitoruje on twoją 
kondycję podczas jazdy i analizuje wyniki, 
wskazując dalsze kierunki treningu.
1 500 PLN, www.mio.com/pl

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE
W samochodzie zmieści się nawet 
siedem osób wraz z bagażami. Nawet 
jeśli nie posiadasz aż tak dużej rodziny, 
docenisz przestronne wnętrze, świetną 
przyczepność i komfortowe zawieszenie.
Od 116 090 PLN, www.volkswagen.pl

MIO MIVUE DRIVE 65 LM
Nawigacja z wbudowanym wideorejestra-
torem oraz dodatkowymi układami wspo-
magania. Jeśli twój samochód nie posiada 
ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu 
i kolizją z przodu, Drive 65 to zmieni.
1 000 PLN, www.mio.com/pl

PIONEER AVH-Z7000DAB
Właściwie bezobsługowy system audio 
umożliwiający odtwarzanie płyt CD 
i DVD oraz strumieniowanie zawarto-
ści. Bezodblaskowa powłoka i kolorowy 
ekran ułatwiają korzystanie z niego. 
2 399 PLN, www.pioneer-car.eu/pl

MIO MIVUE C380 
Zestaw dwóch supermalutkich, ale moc-
nych kamer z GPS-em. Dzięki szerokiemu 
polu widzenia 130 stopni, świetnej jasno-
ści f/1.8 i nagrywaniu w jakości Full HD 
i 30 kl./s, nic nie umknie ich oczom!
1 000 PLN, www.mio.com.pl

INFINITI Q60
Drapieżny i elegancki, Infiniti Q60 na pew-
no jest wart swojej ceny. Silnik V6 twin-
-turbo 3.0 o mocy 405 KM wzbogacony 
jest o system DAS, pozwalający na szybką 
reakcję nawet przy dużej prędkości.  
Od 184 600 PLN, www.infiniti.pl

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC
Niezły zasięg (205 km!) i trzy tryby jazdy 
to w sumie standard, ale IONIQ Electric 
uzupełnia go o nowe funkcjonalności, 
w tym rewelacyjny tryb VESS symulujący 
odgłos silnika spalinowego.
Od 149 900 PLN, www.hyundai.pl

TYLT Y-CHARGE
Dwuportowa ładowarka samochodowa 
z technologią SmartDetect, współpracu-
jąca z iOS i Androidem. Prąd wyjściowy 
4,8 A oraz obsługa usługi QuickCharge 
zapewniają szybkie ładowanie.
120 PLN, www.alstor.pl

BMW SERII 7
Kolejna edycja kultowej serii pojazdów 
- jak zawsze jest szybko, luksusowo i ele-
gancko. Sportowy sznyt i bogata elektro-
nika dodają samochodowi niepowtarzal-
nego (i bardzo kosztownego) stylu.
Od 409 300 PLN, www.bmw.pl

NISSAN X-TRAIL
Potężny silnik, składana kanapa w trzecim 
rzędzie i szybko reagujący system napę-
du 4x4 to wszystko czego potrzebujesz, 
żeby zabrać znajomych na wycieczkę 
nawet w ekstremalnych warunkach. 
Od 119 100 PLN, www.nissan.pl

OPEL KARL
Niedrogie, ekonomiczne i bogato wypo-
sażone auto miejskie. Dzięki zwrotnemu 
układowi kierowniczemu i niewielkim 
wymiarom, zmieścisz się na nawet naj-
mniejszym miejscu parkingowym.
Od 36 990 PLN, www.opel.pl

TRANSPORT
Dwa czy cztery kółka? Nieważne - do bezstresowej jazdy potrzebujesz 
najlepszych możliwych rozwiązań.
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DONICZKA  

STACJA POGODOWA 

DZWONEK DO DRZWI 

KAMERA BEZPIECZEŃSTWA DO DOMU 

WIRTUALNY ASYSTENT 

KAMERA BEZPIECZEŃSTWA NA ZEWNĄTRZ 

ZAMEK DO DRZWI 

GNIAZDKO PRĄDOWE 

TERMOSTAT 

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ 

MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA 

SYSTEM OŚWIETLENIA 

BELKIN WEMO F7C027EA
Ten sprytny gadżet zmienia każde gniazd-
ko, do którego zostanie wpięty, w inteli-
gentny przełącznik. Za pomocą aplikacji 
ustawisz automatyczny czas pracy podłą-
czonego sprzętu i jego zdalne włączanie.
200 PLN, www.belkin.com

RING VIDEO DOORBELL 2
Dzięki możliwości dwustronnej komuni-
kacji i alertom mobilnym, łatwo możesz 
podejrzeć, kto dobija się do twoich drzwi 
wejściowych. Ponadto może służyć jako 
kamera bezpieczeństwa na żądanie.
750 PLN, www.ring.com

NETATMO PRESENCE
Zewnętrzna kamera monitoringowa 
wyposażona w funkcję odróżniania ludzi, 
zwierząt oraz samochodów. Presence 
posiada opcję strumieniowania obrazu 
z sensora na życzenie. 
1 400 PLN, www.salonydenon.pl

NETATMO HEALTHY HOME COACH
Urządzenie szczególnie przydatne dla 
rodzin z dziećmi oraz alergików. Monito-
ruje jakość powietrza, doradza optymalną 
temperaturę i informuje o konieczności 
przewietrzenia lub włączenia nawilżacza.
500 PLN, www.salonydenon.pl

NETATMO VALVE
Ustawiana zdalnie lub ręcznie głowica 
termostatyczna. Umożliwia ona zaprogra-
mowanie harmonogramu ogrzewania dla 

każdego pomieszczenia oraz automatycz-
nie wykrywa otwarcie okien.
350 PLN, www.salonydenon.pl

GERDALOCK V3
Inteligentny zamek Bluetooth otwierany 
za pomocą telefonu lub Apple Watcha. 
Dzięki możliwości generowania kluczy 
tymczasowych, sprawdza się idealnie 
w mieszkaniach i pokojach gościnnych.
1 250 PLN, www.gerdalock.com

GOOGLE HOME
Głośnik wyposażony w obsługę Asy-
stenta Google, który nie tylko obudzi cię 
o określonej godzinie, ale również poda 
informacje na temat pogody i natychmiast 
wyszuka odpowiedzi na palące cię pytania.
450 PLN, www.store.google.com

PHILIPS HUE
Ten inteligentny system oświetlenia łatwo 
umożliwi ci stworzenie niepowtarzalnego 
klimatu w twoim mieszkaniu. Energo-
oszczędne żarówki dostarczają dużo 
światła - idealne na zimowe wieczory.
Od 340 PLN, www.philips.pl

NETATMO WEATHER STATION
Osobista stacja pogodowa, która mierzy 
poziom stężenia CO2, temperaturę, 
natężenie hałasu oraz stopień wilgotności 
w domu. Ponadto przypomina ona o ko-
nieczności przewietrzenia pokoi. 
750 PLN, www.salonydenon.pl

PARROT POT
Jeśli zdarza ci sie niechcący uśmiercić do-
mowe roślinki, zainwestuj w tę doniczkę. 
To ona podlewa i nawozi zieleń, a twoja 
rola ogranicza się do okazjonalnego dole-
wania wody i mieszanek odżywczych.
650 PLN, www.parrot.com

FIBARO GUARD KIT
Pełen system zabezpieczeń wyposażony 
w aplikację do głosowego sterowania. 
Jego funkcjonalność można rozszerzać 
o np. czujnik dymu lub inteligentny sys-
tem oszczędzania energii elektrycznej. 
Od 2 000 PLN, www.fibaro.com

NOKIA HOME
Kamera HD przeznaczona do połączenia 
ze smartfonem. Czujniki jakości powie-
trza dbają o właściwe warunki w domu, 
a funkcja „elektrycznej niani” pozwala na 
zdalne interakcje z dziećmi i pupilami.
900 PLN, www.alstor.pl

INTELIGENTNY DOM
Elektronika w domu staje się coraz inteligentniejsza. Ta opisana w naszym 
zestawieniu jest zaś wręcz genialna!

10 8  T3 MAR ZEC 2018

Crème de la crème
Inteligentny dom



 MAR ZEC 2018 T3 109

Crème de la crème
AGD

ODKURZACZ 

CZAJNIK 

STEAMER 

KLIMATYZATOR 

ROBOT ODKURZAJĄCY 

LODÓWKA 

EKSPRES DO KAWY 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

ROBOT MOPUJĄCY KOSIARKA  

PRALKA 

WAGA 

SAMSUNG RB37J5329SS
Energooszczędna, bezszronowa lodówka 
o niezależnym chłodzeniu komór chło-
dziarki i zamrażarki. Wyposażona w spe-
cjalne szuflady przeznaczone do przecho-
wywania mięsa, ryb, owoców i warzyw.
2 500 PLN, www.samsung.pl

ROBOMOW RS635
Trawnik pod idealną kontrolą - szczegól-
nie po włączeniu trybu krawędziowego. 
56-centymetrowa krawędź cięcia i możli-
wość pracy do 100 minut na jednym ła-
dowaniu, starczy na nawet duże trawniki.
15 000 PLN, www.robomow.com/pl

PHILIPS AIR WASHER
Urządzenie oczyszcza i nawilża pomiesz-
czenie bez jednoczesnego pozostawiania 
plam wody. Dzięki wydajnej technologii 
Nano Cloud, mikroklimat w twoim pokoju 
będzie zawsze korzystny. 
1 500 PLN, www.philips.pl

NOKIA BODY+
Waga Wi-Fi wyposażona w możliwość 
pełnej analizy składu ciała i zapisywanie 
wyników. Motywuje do utraty wagi po-
przez system odznak przyznawanych za 
regularne ważenie się i chudnięcie.
420 PLN, www.alstor.pl

IROBOT BRAAVA JET 240
Robot służący do ścierania, wycierania 
lub mopowania terakoty, kafelków i in-
nych typów twardych podłóg. Niewielkie 
rozmiary urządzenia pozwalają na dotar-
cie do nawet najmniejszych zakamarków.
800 PLN, www.irobot.pl

SAMSUNG WIND-FREE
Klimatyzacja wyposażona w system roz-
prowadzania powietrza w sposób naśla-
dujący naturalne wietrzenie, co zapobie-
ga przed powstawaniem nieprzyjemnego 
uczucia przenikliwego chłodu.
Od 2 700 PLN, www.samsung.pl

PHILIPS POWERPRO ULTIMATE LED
Odkurzacz bezworkowy z nasadką pod-
świetlającą podłogę, dzięki której żaden 
paproch nie ukryje się przed jego ssawką. 
Dzięki zastosowaniu nasadki CarpetClean, 
łatwo czyści on również dywany.
1 600 PLN, www.philips.pl  

SMARTER IKETTLE
Zdalnie sterowany czajnik. Aplikacja 
Smarter iKettle pozwala dodatkowo na 
ustawienie trybu „porannego” i „powrót 
do domu”, dzięki czemu zawsze będzie 
czekała na ciebie gorąca woda.
500 PLN, www.alstor.pl

PHILIPS STYLETOUCH PURE GC440
Delikatna dla wszystkich tkanin pa-
rownica, która pozwala w okamgnieniu 
odświeżyć i doprowadzić ubrania do 
porządku bez konieczności rozkładania 
deski do prasowania.
420 PLN, www.philips.pl 

SAMSUNG ADDWASH WW70
W ferworze sprzątania bardzo często 
zdarzy się zapomnieć o wrzuceniu niektó-
rych ubrań do pralki. System AddWash 
zapobiega związanej z tym frustracji, 
umożliwiając ich dodanie w trakcie prania.
2 000 PLN, www.samsung.pl

SMARTER COFFEE
Ekspres przelewowy z młynkiem. Smarter 
Coffee zadba o odpowiedni przemiał 
i wypalenie ziaren i przygotuje kawę na 
określoną przez ciebie godzinę. Ma też 
funkcję utrzymywania temperatury.
600 PLN, www.alstor.pl

IROBOT ROOMBA 980
Szybki i dokładny robot odkurzający. 
Dzięki doskonałemu systemowi wykrywa-
nia przeszkód, nie zderza się z meblami 
i nie zawiesza na progach i schodach. 
Jest on także bardzo cichy.
4 500 PLN, www.irobot.pl

AGD
Wiecznie brak ci czasu? Z takim sprzętem sprzątanie i inne domowe 
zajęcia staną się prawdziwą przyjemnością.
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Crème de la crème
Komputery

HEADSET 

HIGH-ENDOWY TABLET 

TABLET

LEKKI LAPTOP 

LAPTOP DO GIER 

MONITOR 4K

KAMERA  

MYSZ 

DYSK PRZENOŚNY 

KOMPUTER ALL-IN-ONE 

KLAWIATURA 

HIGH-ENDOWY LAPTOP 

LOGITECH MX MASTER 2S
Gryzoniowy brat K780, również wyposa-
żony w możliwość pracy z kilkoma urzą-
dzeniami. Co najlepsze, może on przeno-
sić skopiowaną lub wyciętą zawartość  
np. z tableta na komputer.
400 PLN, www.logitech.com/pl

APPLE IPAD
iPad w wersji standard może i nie należy 
do najtańszych, ale płacisz za wysoką ja-
kość wykonania, superczuły i ostry ekran 
oraz całkiem pojemną baterię starczającą 
na 10 godzin ciągłej zabawy.
Od 1 800 PLN, www.apple.pl

SAMSUNG U28E590D
28 cali i obsługa Ultra HD są w nazwie, 
a czym jeszcze może poszczycić się ten 
monitor? Równomiernym podświetleniem 
matrycy, świetną jakością obrazu i na-
prawdę rozsądną ceną.
1 700 PLN, www.samsung.pl

LOGITECH K780
Bezprzewodowa klawiatura z możliwością 
obsługi smartfona lub tabletu i funkcją 
przełączania się pomiędzy podpiętymi 
urządzeniami. Jej atutem są ponadto 
ciche i dobrze wyprofilowane klawisze. 
440 PLN, www.logitech.com/pl

VERBATIM STORE ‘N’ GO USB 3.0
W rodzinie Store ’n’ Go znajdziesz 
dyski o pojemności od 500 GB do 2 TB. 
Wszystkie spośród nich charakteryzują 
się wysokimi prędkościami odczytu i za-
pisu oraz dużą wytrzymałością obudowy.
Od 220 PLN, www.verbatim.net.pl

LOGITECH BRIO 4K STREAM EDITION
Najlepszy przyjaciel początkującego 
streamera. BRIO 4K nie tylko zapewnia 
świetną jakość nagrywanego materiału, 
ale również pozwala zastąpić tło nagry-
wania jednolitym kolorem.
1 050 PLN, www.logitech.com/pl

RAZER BLADE STEALTH
Superostry ekran 4K, processor Core i7 
i superwygodna klawiatura zamknięte 
w zadziwiająco eleganckiej jak na Razera 
obudowie, przypominającej... ultrabooki. 
Ma całkiem niezły chip graficzny.
Od 6 500 PLN, www.razerzone.com

APPLE MACBOOK PRO 15 CALI
MacBook Pro nie tylko świetnie wygląda, 
ale ma od 256 GB superszybkiej pamięci 
SSD oraz 16 GB RAM. Osoby, które czę-
sto korzystają z programów graficznych, 
docenią mocne GPU.
Od 12 000 PLN, www.apple.pl

APPLE IPAD PRO
Pod względem jakości wykonania i spe-
cyfikacji, iPad Pro jest właściwie niedo-
ścigniony w swojej kategorii. To nie tylko 
tablet, ale i kreatywne narzędzie, którego 
pełen potencjał zależy od ciebie.
Od 3 200 PLN, www.apple.pl

RAZER MANO’WAR
Bardzo gamingowe bezprzewodowe 
słuchawki z mikrofonem, których główną 
cechą jest brak irytującego lagowania. 
Dzięki zastosowaniu dźwięku przestrzen-
nego 7.1, nie umknie ci żaden odgłos.
660 PLN, www.razerzone.com

ASUS ZEN AIO PRO
Wyróżnia się nie tylko pięknym wzornic-
twem, ale również potężną specyfikacją: 
m.in. 8 GB RAM i karta graficzna GeForce 
960M zapewnią płynność w grach, a Core 
i7 udźwignie wszystkie programy.
Od 4 000 PLN, www.asus.com/pl

ASUS ZENBOOK UX430 
Ultrabook z niemal bezramkowym ekra-
nem, ważący jedynie 1,25 kg. Wewnątrz 
znajduje się mocny procesor Intel Core 
i5 lub i7, niezły podzespół graficzny od 
Nvidii oraz wytrzymała bateria 50 Wh.
Od 4 200 PLN, www.asus.com/pl

KOMPUTERY
Możesz wykorzystać je do gier, pracy i hobby - te komputery 
i akcesoria nie zawiodą cię niezależnie od sytuacji.
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Crème de la crème
Podróże 

BEZLUSTERKOWIEC 

PODSTAWOWY DSLR 

ADAPTER PODRÓŻNY 

GŁOŚNIK PODRÓŻNY 

PEŁNOKLATKOWY DSLR 

POWERBANK 

APARAT KOMPAKTOWY 

DRON 

ETUI NA SMARTFONA  SŁUCHAWKI SPORTOWE 

KAMERA AKCJI

PRZEWÓD DO ŁADOWANIA 

MOPHIE POWERSTATION XL
Dodatkowa bateria o pojemności  
12 000 mAh dla twojego smartfona 
i tableta jednocześnie? Czemu nie - ten 
powerbank od Mophie może być podłą-
czony do dwóch urządzeń naraz. 
600 PLN, www.mophie.com

DENON AH-C160W
Wygodne słuchawki douszne o przyjem-
nych w dotyku „obejmach” na małżowiny. 
Pasywny system tłumienia hałasu spraw-
dza się bardzo dobrze, a głębia i inten-
sywność basów potrafi zaskoczyć.
700 PLN, www.salonydenon.pl

DJI MAVIC PRO
Lekki dron, który może działać przez aż 
27 minut. Dzięki jakości obrazu 4K każdy 
nagrany przez ciebie film będzie ucztą 
dla oczu. Ma on również tryb nagrywania 
w slow-motion w jakości Full HD.
5 100 PLN, www.dji.com

FUSE CHICKEN ARMOUR CHARGE
Jeśli potrzebujesz dodatkowego kabla do 
powerbanku, zwróć uwagę na Armour 
Charge. Dzięki osłonce z plecionej stali 
nierdzewnej, jest on nie do zdarcia. Do-
stępny w wersji USB-C i Lightning.
Od 120 PLN, www.fusechicken.com

UAG PYLO
Obudowy Urban Armor Gear są twarde 
na zewnątrz, lecz miękkie w środku - 
dzięki temu drgania nie przenoszą się na 
obudowę telefonu. Dostępne na nowsze 
generacje flagowców Apple i Samsunga.
100 PLN, www.alstor.pl

JBL CLIP 2
Dzięki możliwości przyczepienia głośnika 
do plecaka za pomocą specjalnego kara-
bińczyka, muzyka może ci towarzyszyć 
nawet na szlakach. Tylko pamiętaj: jego 
mocne wysokie tony płoszą zwierzęta!
210 PLN, www.jbl.com.pl

OLYMPUS OM-D E-M10 MARK III
Siłą Mark III jest jego prostota - łatwo 
wybierzesz najfajniejszy efekt dla każdego 
zdjęcia. Dzięki lepszej niż w lustrzankach 
szybkostrzelności, sprawdza się on świet-
nie w fotografii sportowej.
3 300 PLN, www.olympus.pl

CANON EOS 200D
Dla osób stawiających pierwsze kroki 
w świecie lustrzanek, ten aparat będzie 
wręcz idealny. 24,2 Mpix i 49 punktów 
autofokusu pozwolą każdemu na zrobie-
nie pierwszych „profesjonalnych” zdjęć.
2 300 PLN (body), www.canon.pl

SKROSS PRO WORLD & USB
Jeśli często podróżujesz, na pewno posia-
dasz sporą kolekcję przejściówek. Może już 
czas zastąpić ją jedną, uniwersalną? Jeśli 
masz kabel USB, Skross Pro może służyć 
również jako ładowarka do telefonu.
160 PLN, www.skross.com

GOPRO HERO 5 BLACK
Piąta generacja GoPro Hero to wciąż 
jedna z najlepszych kamer sportowych. 
Sterowanie głosem i backup do chmury 
pozwolą ci skupić się na najważniejszym  
- wyciskaniu jak najlepszych osiągów.
1 800 PLN, www.gopro.com

OLYMPUS TOUGH TG-5
Kompaktowy, ale nie do zdarcia. TG-5 
został zaprojektowany po to, abyś nawet 
w najtrudniejszych warunkach mógł robić 
świetnej jakości fotki. Aparat jest odpor-
ny na wodę, mróz, upadki i zalanie. 
2 130 PLN, www.olympus.pl

NIKON D850
To sprzęt dla prawdziwych profesjonali-
stów czy majętnych amatorów? Obydwie 
grupy mogą cieszyć się matrycą o rozdziel-
czości 45,7 Mpix, 153 punktami fokuso-
wymi i tworzeniem filmów poklatkowych.
17 000 PLN (body), www.nikon.pl

PODRÓŻE
Nawet w najgłębszej dziczy przyda ci się chociaż odrobina najnowszych  
technologii. Nie wierzysz? Sprawdź te gadżety!
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Perfekcyjna przyjemność  
w luksusowej cenie

DOBROBYT

W 57. Custom był flagowcem serii Gibson Les Paul, pożądanym 
przez wszystkich miłośników standardowych modeli LP, którzy 

jednak pragnęli czegoś wyjątkowego. Nazwana „Czarną 
Pięknością” gitara, miała błyszczący, mahoniowy korpus, 

z luksusowo wyglądającymi wstawkami pokrytymi 24-karato-
wym złotem i wkładkami z macicy perłowej na podstrunnicy. 
Custom trafił w ręce takich gwiazd rocka jak Jimmy Page czy 
Keith Richards. Po ponad 60 latach od pierwszego pojawienia 
się tej gitary na rynku, możesz dołączyć do tego grona sław 

dzięki reedycji kultowego modelu. True Historic 1957 Custom 
wykonany został z niezwykłą dbałością o szczegóły. Mamy tutaj 

zatem mahoniowy korpus i gryf z hebanową podstrunnicą 
i specjalnie wyprofilowaną główką, wszystko wykończone 
w taki sam sposób, jak w latach 50. Niezmienne pozostało 

również brzmienie: ciepłe, głębokie, napędzane przez legendar-
ne przetworniki humbuckery. True Historic 1957 Custom to 
więcej niż gitara - to hołd oddany wielu dekadom muzyki.

29 800 PLN, 
www.gibson.com

GIBSON LES PAUL 
TRUE HISTORIC 

1957 CUSTOM

 ZAMÓW KOLEJNY NUMER NA WWW.ULUBIONYKIOSK.PL
Odkrywaj technologiczne innowacje i krocz z nami ku przyszłości!



*Więcej informacji na temat naszej oferty specjalnej znajdziesz na stronie olympus.eu/bonus.   
Oferta obowiązuje od 1 listopada 2017 do 15 stycznia 2018. Warunki oferty określa regulamin.
Ofertą objęte są obiektywy M.ZUIKO DIGITAL (ED 12 mm 1:2.0, ED 9-18 mm 1:4.0-5.6, 25 mm 1:1.8, ED 75-300 mm 1:4.8-6.7 II,  
ED 60 mm 1:2.8 Macro, ED 75 mm 1:1.8) oraz aparat OM-D E-M5 Mark II (korpus i zestawy z obiektywami).

TEJ ZIMY FOTOGRAFOWANIE SPRAWI CI 
JESZCZE WIĘCEJ RADOŚCI!
Zmień ciemne zimowe dni w niezapomniane chwile pełne blasku. Uwiecznij je aparatem OLYMPUS OM-D 
oraz obiektywami M.ZUIKO. Kup dowolne produkty objęte ofertą OLYMPUS, zsumuj bonusy i wypełnij formularz 
na stronie olympus.eu/bonus.

ZACHOWAJ ZIMOWE
WSPOMNIENIA

OFERTA SPECJALNA 
ODBIERZ BONUS 
– NAWET 2830 ZŁ*



Bezprzewodowe słuchawki PX łączą najlepszą w klasie 

jakość dźwięku z aktywną redukcją hałasu ANC, łącz-

nością Bluetooth aptX-HD, sensorami inteligentnego 

sterowania i baterią zapewniającą aż 22 godziny pracy.

Uwolnij się od hałasu 
i przewodów

PX
Miasto

Efektywnie redukuje 
dźwięk miejskiego zgiełku

Biuro
Tłumi nawet wysoki

poziom biurowego hałasu

Samolot
Skutecznie tłumi dźwięk 

silników i odgłosy z kabiny

Z aplikacją możesz więcej
Wybieraj tryby tłumienia i reguluj stopień

przepuszczania głosu

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl


