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Zdobycie świetnego prezentu  
to wyjątkowo trudne zadanie…
...chyba że przerzucisz kilka stron i dotrzesz do solidnej dawki pomysłów w naszym 

Prezentowniku. Tak samo, jak otrzymywać prezenty, lubimy dawać je bliskim. 

Chcieliśmy ułatwić Wam te skądinąd miłe poszukiwania i zebraliśmy w jednym 

miejscu pomysły na to, co fan nowych technologii z przyjemnością znajdzie pod 

choinką. Do tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy największych dystrybutorów sprzę-

tu w Polsce. Możecie być zatem pewni, że propozycje, jakie tu znajdziecie, będą 

trafionymi upominkami.

Apple w ostatnim czasie dało nam sporo tematów do rozmyślań i recenzji. Nowe 

telefony, słuchawki i komputery są bardzo ciekawymi propozycjami. O kilku z nich 

przeczytacie również w tym wydaniu. Jednak nie tylko Apple raczy nas tej jesie-

ni świetnymi produktami. Mam nieodparte wrażenie, że koniec roku przyniósł 

wyśmienite tytuły programów i o nich również dowiecie się z tego wydania Mój 

Mac Magazyn.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Urządzenie to elektroniczny „smartróżaniec”, który 

współpracuje z  iPhone’em i  innymi smartfonami. 

eRóżaniec może być używany do modlitwy w trzech 

opcjach działania: standardowej, kontemplacyjnej 

oraz tematycznej. Urządzenie rozpoznaje ruch, dzię-

ki czemu wykonanie znaku krzyża automatycznie 

rozpoczyna modlitwę. Producent różańca zapewnia 

jego odporność na wodę i pył (IP67).

pl-store.acer.com

ClickToPray eRosary

TP-Link Deco E3 
Zestaw Deco pozwala na stworzenie wydajnej 

sieci WiFi. W jego skład wchodzi router oraz 

wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej. 

Urządzenia działają w  technologii Mesh 

w  standardzie 802.11ac, oferując prze-

pustowość do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz 

oraz do 300 Mb/s w 2,4 GHz. Urządzenia 

TP-Link wyróżnia łatwość instalacji 

i zarządzania siecią z poziomu iPhone’a.

www.tp-link.com

Kolejna generacja słuchawek PXC 550 jest 

kompatybilna z Bluetooth 5.0 i wspiera kodek 

AAC, co zapewnia świetną jakość słuchania 

bezprzewodowego. Nowy przycisk Voice 

Assistant zapewnia dostęp do asystentów 

głosowych, takich jak Siri czy Google Assistant. 

Słuchawki posiadają potrójny system mikro-

fonów, który ułatwia prowadzenie rozmów 

bez względu na miejsce. 

www.en-us.sennheiser.com

Sennheiser PXC 550-II

https://pl-store.acer.com/click-to-pray-erosary
https://www.tp-link.com/pl/home-networking/deco/deco-e3(2-pack)/
https://sennheiser.pl/o/sluchawki-i-soundbary-zastosowanie-prywatne-muzyka-i-rozrywka-pxc-550-ii-wireless
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Przegląd aplikacji
Luminar 4
Nowy Luminar przynosi narzędzia pozwalające 

w szybki sposób uzyskać ciekawe efekty edytowa-

nych zdjęć. Program wyposażono w mechanizmy 

sztucznej inteligencji rozpoznające elementy 

na zdjęciach i dopasowujące do nich parame-

try fotografii. Luminar z łatwością poradzi sobie 

z korektą nieba, skóry, budynków i portretów. 

Nowa wersja aplikacji jest w stanie przyspieszyć 

znacznie pracę poprzez nowe algorytmy.

www.skylum.com

Tworzenie oraz  czytanie plików PDF na iPadzie 

i iPhonie stało się jeszcze wygodniejsze w kolejnej 

odsłonie popularnej aplikacji PDFpen. Program 

umożliwia edycję tekstu w dokumentach poprzez 

dodawanie tekstu, zdjęć i tworzenie podpisów. 

Aplikacja otrzymała w nowej wersji wsparcie dla 

trybu ciemnego oraz integrację z systemowym 

menedżerem plików.

www.smilesoftware.com

Jeden z najpopularniejszych programów do 

nauki języków obcych pojawił się w App Store 

razem z całkowicie odmienioną szatą graficzną. 

Aplikacja wykorzystuje autorski system rozpo-

znawania mowy TruAccent, aby jak najwierniej 

odwzorować akcent podczas kursu. Umożliwia 

pobranie na dysk wskazanych lekcji, co pozwoli 

na naukę bez konieczności dostępu do sieci. 

Program w App Store

PDFpen 5 dla iOS

Rosetta Stone

https://skylum.com/luminar
https://apps.apple.com/pl/app/rosetta-stone-learn-languages/id1476088902?l=pl&mt=12


http://czytammm.com/a4rhvh
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MACBOOK PRO 16˝ 
CZY NADAL BĘDZIEMY MARUDZIĆ?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Od wielu lat to notebooki zwane w świecie Windows laptopami są tym, na czym 

jest skupiona uwaga profesjonalnych i domowych użytkowników. W wielu dziedzi-

nach sprawiają, że można mieć przy sobie cały swój warsztat pracy. Niestety, nie 

tylko z tych powodów użytkownicy i technologiczni publicyści bardzo oczekiwali 

nowych, zmienionych MacBooków Pro produkcji – rzecz jasna – Apple. Drugim 

powodem były częste i dokuczliwe problemy m.in. z niesławnymi klawiaturami 

motylkowymi.

Czy następca MacBooka Pro 15˝ spełni pokładane w nim nadzieje, dowiemy się 

najwcześniej za kilka tygodni, a w przypadku klawiatur może nawet miesięcy. 

Jednak jest wiele przesłanek wskazujących na to, że z nowego MacBooka Pro 16˝ 

użytkownicy będą bardziej zadowoleni niż z poprzedników.

Co się nie zmieniło?
Tu niestety mamy miks złych i dobrych wiadomości. Zacznę od dobrej. Nie zmieniła 

się cena najtańszej konfiguracji, choć sama konfiguracja uległa znacznym pozytyw-

nym zmianom, z których wymienię tylko dwa razy większą pamięć masową SSD 

i nową kartę graficzną.

Niestety inne braki zmian, już nie napawają tak entuzjazmem. Nie zmieniła się 

konstrukcja. MacBook Pro nadal jest niemal nienaprawialny. Otrzymał od iFixit 

niechlubny jeden punkt w skali do 10. Nie zmieniła się też kamera FaceTime HD 

720p ani Wi-Fi, które wciąż ma działać w standardzie 802.11ac.

11OPINIE



12OPINIE

Czas na zmiany
Pozytywnych zmian jest na szczęście całkiem sporo. Po pierwsze ekran. Sześć 

dziesiątych cala większa przekątna jest zauważalna i to dość wyraźnie. Pozwoliło to 

na zwiększenie natywnej rozdzielczości do 3072 na 1920 pikseli (poprzednik miał 

2880 na 1800) przy lekko zwiększonej gęstości z 220 na 226 pikseli na cal. Nowy 

ekran spowodował lekkie powiększenie obudowy. Jest ona o 9 milimetrów szersza 

i o około 5 milimetrów głębsza. Niestety te zmiany spowodowały, że ramka dookoła 

ekranu nie jest już jednakowej grubości. Z boków jest wyraźnie cieńsza niż na górze. 

To dość zaskakujące, chyba że te dodatkowe 5 mm konieczne było, aby umieścić 

większą baterię o pojemności 100 Wh (w 15˝ było to 83,6 Wh).

Pozostając przy różnicach zewnętrznych, przejdźmy do klawiatury. Ta zmieniła 

mechanizm z motylkowego na „stary dobry” nożycowy. Już zaowocowało to więk-

szym skokiem (1 mm), cichszą pracą i ogólnie lepszymi wrażeniami związanymi 

z pisaniem. Zmiany mają też usunąć częste awarie poprzedniczki, jednak o ich 

skuteczności przekonamy się raczej dopiero za kilka miesięcy. To właśnie zmia-

ny w klawiaturze spowodowały pogrubienie MacBooka Pro 16 o niecały milimetr.  

A! Powrócił fizyczny klawisz ESC. Czyżby w Apple zaczęli słuchać użytkowników?

Wewnętrznych, gołym okiem niewidocznych udoskonaleń jest również całkiem 

sporo. Od razu w uszy rzuca się wyraźnie lepszy dźwięk. Ten MacBook, choć nadal 

jest cienki, gra zadziwiająco dobrze. Nawet przy maksymalnej głośności i utworach 

z mocnym basem nie brzęczy, nie trzeszczy i co równie ważne, prawie nie drży. 

Dźwięk jest klarowny i przestrzenny. Oczywiście nie po to się kupuje MacBooka 

Pro, aby zrobić sobie z niego szafę grającą. Ważniejsza jest wydajność, większa 

wydajność.
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Dostępne procesory 9. generacji się w zasadzie nie zmieniły. Zmienił się dodat-

kowy układ graficzny AMD Radeon Pro 5300M z 4 GB lub 5500M z 8 GB pamięci 

wideo. To pozwala na podłączenie dodatkowych dwóch monitorów 4k. Jednak sam 

komputer przyśpieszył względem poprzednika znacznie, zwłaszcza przy długo-

trwałych obciążeniach. Zawdzięczamy to mocno przeprojektowanemu układowi 

chłodzącemu. Choć na zdjęciach z iFixit wentylatory wyglądają podobnie, to zostały 

udoskonalone tak, że przepuszczają przez system chłodzenia o 28% więcej powie-

trza. Pomimo że bardzo się starałem, nie udało mi się zmusić MacBooka Pro 16, aby 

szum wentylatorów stał się uciążliwy. Nawet przy dużym obciążeniu wentylatory 

były słabo słyszalne. Lepsze chłodzenie zapewnia też zwiększenie powierzchni 

radiatorów o 35%. Widać to, gdy się porówna otwory na tylnej krawędzi obudowy. 

Te w MacBook pro 16˝ są wyższe. Dlaczego chłodzenie jest tak ważne? Bo te zabiegi 

zwiększyły jego wydajność o 12 watów. Zważywszy na maksymalną moc osiąganą 

przez procesor (45 W, nominalna 35 W), jest to całkiem sporo. Maksymalna moc 

karty graficznej to 50 W, ale nie zawsze oba te układy pracują pod pełnym obcią-

żeniem jednocześnie. Nowy system chłodzenia jest od kilkunastu do nawet 25% 

wydajniejszy, co przekłada się na zauważalnie wyższe maksymalne stałe obciąże-

nie. Słynny i mocno nadużywany argument o thermal throttlingu, nie będzie już 

tak zasadny.

Podczas amatorskich testów za pomocą Intel® Power Gadget przy kompresowaniu 

kilkunastu aplikacji do zip wykres obciążenia był stały i w zasadzie utrzymywał się 

blisko nominalnego (35 W) bez zachwiań. I nawet wtedy wentylatory nie były uciąż-

liwe. Testów dokonywałem na podstawowej konfiguracji MacBooka Pro 16˝.

Na pytanie tytułowe z pewnością będzie wiele odpowiedzi. Jednak na mnie MacBook 

Pro 16˝ zrobił bardzo pozytywne wrażenie (poza ramką ekranu) i powinien zatrzeć 

część nieprzyjemnych wrażeń po poprzedniku.
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DOSTĘPOŚĆ WATCHOS 6 
PIOTR WITEK
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O nowościach dostępnościowych w iOS13 już pisałem na łamach MMM. Przyszła 

więc pora na opisanie zmian i nowych udogodnień dla osób o szczególnych potrze-

bach, wprowadzonych w najnowszej wersji systemu operacyjnego zegarka Apple 

Watch. W odróżnieniu jednak od systemu iOS wspomniane udogodnienia posiada-

ją dwojaki charakter. Dotyczą one zarówno zmian w opcjach ułatwień dostępu, jak 

i nowych aplikacji, które pojawiły się w najnowszej wersji watchOS.

Opcje Ułatwień Dostępu
Pierwsza zmiana dotyczy lokalizacji samych ustawień dostępności. Tak jak w syste-

mie iOS, tak samo na zegarku, Dostępność trafiła do głównego drzewa ustawień.  

Co jednak znacznie ważniejsze, od wersji watchOS6, ustawienia dostępności z pozio-

mu zegarka są dokładnie takie same jak z poziomu aplikacji Watch na iPhone. 

Oznacza to, że wszelkich zmian w obszarze dostępności Apple Watch możemy 

wreszcie dokonywać bezpośrednio z poziomu naszego nadgarstka.

Program odczytu ekranu VoiceOver otrzymał możliwość automatycznego korzysta-

nia z głosu Siri. Oczywiście z tej funkcji skorzystają jedynie użytkownicy cieszący 

się wersją językową watchOS wspieraną przez Siri.

Z ustawień VoiceOver zniknęła opcja Wystukuj Czas. Chodzi tu o funkcję umoż-

liwiającą anonsowanie bieżącego czasu poprzez różne formy wibracji. Opcja ta 

została przeniesiona do ustawień aplikacji Zegar. Za to pośród głównych ustawień 

dostępności można teraz odnaleźć nową funkcję – Szybkość Wystukiwania Czasu. 

Jak nietrudno zgadnąć, odpowiada ona za ustawienie tempa wibracji, w dyskretny 

sposób anonsującej użytkownikowi aktualną godzinę.
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A skoro już mowa o czasie, to koniecznie muszę wspomnieć o nowej funkcji o nazwie 

Dzwoneczki. Umożliwia ona automatyczne anonsowanie upływającego czasu,  

co 15, 30 lub 60 min. Jako dźwięk alertu można ustawić odgłos ptasich treli lub 

dźwięk wspomnianych dzwoneczków, który według mnie przypomina raczej poje-

dynczy gong. Co więcej, jeśli w Apple Watch włączona będzie haptyka, to sygnał 

anonsujący np. pełną godzinę poprzedzony będzie podwójną wibracją zegarka.

Ogromna zmiana pojawiła się wraz z Udogodnieniami Dotyku, przeznaczonymi dla 

użytkowników z problemami manualnymi. Jest to cały zestaw opcji zmieniających 

sposób reagowania ekranu Apple Watch na dotyk użytkownika. Pośród nich znala-

zły się:

 > Opóźnienie Rejestracji – funkcja odpowiada za ustawienie czasu trwania dotknię-

cia ekranu;

 > Ignoruj Powtarzanie – funkcja umożliwia określenie przedziału czasu, w którym 

wiele stuknięć jest rozpoznawanych jako jedno, wymagane do zarejestrowania 

dotknięcia;

 > Stukanie Wspomagane – opcja umożliwia stukanie w ekran przy użyciu dowol-

nego gestu wykonywanego jednym palcem oraz określenie, czy akcja dotyczyć 

ma miejsca wskazanego pierwszym czy ostatnim dotknięciem.
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Pozostałe zmiany stanowią raczej rozwinięcie dotychczasowych funkcji i możliwo-

ści opcji ułatwień dostępu. Najlepszym tego przykładem jest dźwiękowa prezentacja 

zapisu badania EKG wykonywanego z poziomu Apple Watch – koniecznie przy 

włączonym programie odczytu ekranu VoiceOver.

Udogodnienia Programowe
Jedną z nowości dbających o nasze zdrowie jest aplikacja Hałas. Po jej uruchomieniu 

możemy sprawdzić, ile decybeli mają otaczające nas odgłosy, oraz przekonać się, czy 

ich natężenie może zaszkodzić naszemu słuchowi. Aplikacja może również ostrzegać 

użytkownika powiadomieniami, kiedy poziom hałasu osiągnie poziom potencjalnie 

szkodliwy dla słuchu. Domyślny próg powiadomień wynosi 90 decybeli. Tę i inne 

opcje można zmieniać bezpośrednio w ustawieniach samej aplikacji. Funkcja działa 

na Apple Watch Series 4 i nowszych. Dzięki tej aplikacji osoby niesłyszące mogą być 

ostrzegane lub informowane o głośnych odgłosach w ich bezpośrednim otoczeniu, 

w rodzaju dzwonka do drzwi.

Dyktafon nie jest żadną rewolucyjną aplikacją. Wspominam o nim tylko z dwóch 

powodów. Po pierwsze, osoby z dysfunkcją wzroku bardzo chętnie zamiast tradycyj-

nych sporządzają notatki głosowe. Od watchOS6 mają do tego systemową aplikację. 

Po drugie, dyktafon umożliwia bardzo wygodne synchronizowanie stworzonych 

notatek pomiędzy Apple Watch, iPhone’em, komputerem i innymi urządzeniami 

podłączonymi do tego samego Apple ID użytkownika. I tylko ciągle mnie zastanawia, 
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dlaczego aplikacja, która zarówno po jej uruchomieniu, wywoływana przez Siri, jak 

i z poziomu komplikacji nazywa się Notatki Głosowe, na liście aplikacji i w Docku 

występuje jako Dyktafon.

Na Apple Watch Series 5 pojawiła się również aplikacja Kompas. Jej przeznaczenie 

jest ogólnie znane, ale znacznie mniej rozpowszechnioną wiedzę stanowi infor-

macja, że Kompas jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym osobie zupełnie 

niewidomej poruszanie się po linii prostej. Mimo że większości osób może się to 

wydawać trywialnym zastosowaniem, w niektórych sytuacjach stanowić może 

niezwykle przydatne wsparcie w orientacji przestrzennej.

Wraz z nowymi tarczami w watchOS6 pojawiły się również nowe komplikacje. 

Oprócz tych o ogólnym charakterze, jak Śledzenie Cyklu czy Książki Audio, poja-

wiły się także takie, które ułatwiają korzystanie ze wspomnianych funkcji Kompas, 

Notatki Głosowe czy Hałas.

Podsumowanie
Choć system iOS w wersji 13 zaliczył mnóstwo spektakularnych błędów, watchOS6 

od pierwszej oficjalnej wersji działa w miarę stabilnie. Z punktu widzenia dostępno-

ści pogorszeniu uległ jedynie sposób odczytu niektórych komplikacji przez czytnik 

ekranu VoiceOver. Przykładowo znacznie gorzej anonsowany jest odczyt siły i kierun-

ku wiatru albo nowa komplikacja prezentująca procentowe prawdopodobieństwo 

opadów deszczu. W moim subiektywnym odczuciu w watchOS6 pojawiło się jedy-

nie kilka drobnych zmian dostępnościowych, ale są to zmiany dobrze przemyślane 

i poprawnie zaimplementowane. Osobiście życzyłbym sobie, a także czytelnikom 

Mój Mac Magazyn, aby wszystkie nowości pojawiające się w systemach Apple wdra-

żane były w tak profesjonalny sposób.



https://sennheiser.pl/ambeo-soundbar
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PREZENTOWNIK 2019
Kolejny raz stajemy przed dylematem zakupów świątecznych. W wyjątkowy 

sposób wracamy z pomocą, aby zainspirować Was nowym Prezentownikiem. 

Wybór odpowiedniego prezentu dla fana technologii wcale nie jest taki prosty.  

W ogromnej ilości urządzeń, które są na rynku, chcieliśmy wybrać te, które 

zaskoczą obdarowaną osobę i sprawią, że praktyczny prezent będzie zarazem 

miłą niespodzianką. Sprawdźcie nasze propozycje.
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GrabTab
GrabTab to uniwersalny uchwyt selfie i podstawka do telefonu. 

Zaczep, grubości karty kredytowej (3 mm) umożliwia pewny 

chwyt urządzenia, kiedy robisz selfie czy oglądasz filmy. 

Układając telefon poziomo, uchwyt pełni funkcję stabilnej 

podstawki.

Aby zacząć korzystanie z  GrabTab wystarczy wyko-

nać dwa proste kroki. Przyklej podstawkę do telefonu, 

następnie lekkim ruchem rozsuń środkowy pasek, aby 

otrzymać funkcjonalny uchwyt. Umieść palec w pętli 

i komfortowo rób zdjęcia lub pisz na klawiaturze. 

Obróć telefon poziomo, a  uchwyt stanie się 

podstawką do wygodnego przeglądania inter-

netu czy oglądania filmów.

Pewny uchwyt trzyma telefon nieruchomo, 

gdy robisz selfie lub piszesz na klawiaturze

Kompatybilne z  ładowarkami bezprzewo-

dowymi. Płaska konstrukcja łatwo mieści się 

w kieszeni

CENA 35,00 zł WWW forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/13824/1/speck-universal-grabtab---uniwersalny-uchwyt
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Przewód 3w1 Unitek C4049
Są takie miejsca, jak wnętrze samochodu, czy ładowarka w biurze, które wiecznie 

cierpią na problem bałaganu w przewodach. Ciężko jest pogodzić wiele standar-

dów wtyczek będących nadal w stałym obiegu: Lightning, USB-C czy microUSB. 

Odpowiedzią Uniteka jest przewód 3w1. Projektowany jest z myślą o prawdzi-

wych problemach użytkowników: nie ma wymiennych końcówek, tylko stałe 

wtyki, co minimalizuje szansę zniszczenia lub zgubienia. Aluminiowa obudo-

wa, nylonowy oplot i specjalne kołnierze zapobiegają uszkodzeniom i sprawiają,  

że nie tylko świetnie wygląda, ale i służy przez długie lata.

CENA 49,00 zł WWW x-kom.pl

https://www.x-kom.pl/p/458692-kabel-usb-unitek-kabel-usb-20-3w1-lightning-micro-usb-usb-c-12m.html
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Klamra PIXI
Manfrotto PIXI to ergonomiczna, lekka i kompaktowa 

klamra, zaprojektowana do bezpiecznego mocowania 

smartfona do różnego rodzaju wsparcia, jak np. mini 

statywu PIXI.

Uchwyt jest kompatybilny z urządzeniami o szeroko-

ści w zakresie od 60mm do 104mm, więc pasuje do 

większości smartfonów dostępnych na rynku.

Klamra posiada dwa uniwersalne mocowania 1/4'', 

jedno na boku i jedno od spodu, pozwalające na 

montaż smartfona do statywu w trybie portretowym 

lub horyzontalnym. Ma również poręczny uchwyt 

zimnej stopki na górze do mocowania niewielkich lamp 

ledowych, np. z serii LUMIMUSE, mikrofonów lub innych 

akcesoriów. Podwójna blokada — sprężyna i dźwi-

gnia, oraz silikonowe wykończenie wewnętrznych 

krawędzi klamry zapewnia bezpieczeństwo tele-

fonu i ułatwia uchwycenie najlepszych treści. 

Klamra waży zaledwie 41 gramów.

CENA 49,00 zł WWW manfrotto.pl

https://www.manfrotto.com/pl-pl/pixi-smart-mini-statyw-z-klamra-do-telefonu-mkpixiclamp-bk/
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macOS Catalina. Proste Poradniki
Proste Poradniki. macOS Catalina to kompletny i bogato ilustrowany przewod-

nik po systemie macOS. Poprowadzi Cię od podstaw aż po zaawansowane funk-

cje i możliwości.W tej książce znajdziesz solidną dawkę wiedzy o macOS Catali-

na i komputerach firmy Apple. Przystępne i czytelne oznaczenia porad sprawią,  

że praca z Twoim Makiem stanie się przyjemna. Po książkę będziesz wielokrot-

nie sięgał, aby łatwo znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. 

CENA
59,00 zł

WWW
prosteporadniki.pl

https://prosteporadniki.pl


26TEMAT MIESIĄCA 26PREZENTOWNIK 2019

CENA 79,95 zł WWW swiatbaterii.pl

Green Cell Power Stream
Przewód Green Cell Power Stream został stworzony z myślą o użytkownikach 

iPhone'ów, iPadów i iPodów. Posiada on oficjalny certyfikat, a także chip Apple 

Mfi, który gwarantuje wysoką jakość oraz zgodność z wszystkimi urządzeniami 

marki Apple. Akcesorium obsługuje transfer na poziomie 480 Mbps i pozwala 

na błyskawiczne przesyłanie oraz synchronizację danych. Kabel umożliwia 

szybkie ładowanie urządzeń iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11 / XS Max / XS / X / 

XR / 8 Plus / 8 oraz iPad Pro 12.9 (1 Gen i 2 Gen) / Pro 10.5 wyposażonych we 

wtyk Lightning. Przewód został wykonany z wytrzymałego polipropylenu oraz 

kevlarowych nici gwarantujących ochronę przed uszkodzeniami. Z kolei zgrze-

wane, metalowe osłony wtyku zapobiegają jego przypadkowemu wyłamaniu.

https://swiatbaterii.pl/kable-lightning/35654-kabel-przewod-green-cell-power-stream-usb-c-lightning-100-cm-ze-wsparciem-power-delivery-apple-mfi-certified.html
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Powerbank  
TP-Link TL-PB10000

Idealnym prezentem dla użytkowników smartfonów oraz 

urządzeń mobilnych będzie najnowszy powerbank od fir-

my TP-Link. TL-PB10000 posiada baterię o  pojemności 

10000mAh, co pozwala na nawet czterokrotne naładowanie 

smartfona. Dzięki zastosowaniu litowo-polimerowych bate-

rii urządzenie jest cienkie, lekkie i poręczne i bez problemu 

zmieści się w  kieszeni spodni. Zastosowanie portów 2.1A 

sprawia, że powerbank TP-Link ładuje urządzenia mobilne 

nawet do 65% szybciej niż oryginalny zasilacz.  Dwa porty 

ładujące pozwolą w tym samym czasie naładować nie tyl-

ko smartfon, ale również tablet. Powerbank TL-PB10000 

to bezpieczne źródło prądu. Zastosowano w nim liczne 

zabezpieczenia chroniące powerbank oraz podłączone 

do niego urządzenia przed zwarciami, przepięciami, 

przetężeniami, przegrzaniem oraz nadmiernym 

naładowaniem i rozładowaniem. 

CENA
80,00 zł

WWW
tp-link.com.pl

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/mobile-accessory/tl-pb10000/
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Catalyst dla Apple AirPods
Wodoszczelne etui Catalyst dla Apple AirPods. Wodoszczelna, wytrzyma-

ła na upadki obudowa pozwala zabrać ze sobą AirPods w dowolne miejsce.  

Wykonane z miękkiego silikonu, ochrania AirPods przed zadrapaniami i ude-

rzeniami, ochraniając jednocześnie przed skutkami upadków z wysokości 

1,2 m. Wodoszczelność do 1 m głębokości (stopień ochrony: IP67) zabez-

piecza przed zalaniem urządzenia, nie blokując dostępu do portu Lighn-

ting, przez który możemy ładować słuchawki bez wyciągania ich z etui  

Catalyst. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji odpinany kara-

bińczyk, który umożliwia zaczepienie AirPods do paska, plecaka 

czy torby. Wodoszczelne etui Catalyst jest kompatybilne z pierw-

szą i drugą generacją Apple AirPods. Słuchawki w obudowie 

można ładować przy użyciu bezprzewodowych ładowarek 

indukcyjnych.

CENA
99,00 zł

WWW
forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/11571/1/catalyst-waterproof-case---etui-wodoszczelne
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Puro Fast Charger
Power bank o pojemności 9000 mAh pozwalający w awaryjnej sytuacji ładować 

prawie każdy telefon lub tablet. Bateria posiada dwa porty USB do ładowania 

urządzeń, w tym jeden z technologią szybkiego ładowania oraz jeden port micro 

USB do ładowania baterii. Dodatkowo Power Bank posiada wbudowaną latarkę, 

która z pewnością przyda się w niejednej sytuacji.

Power bank wyposażony w technologię Puro Fast Charger Technology, która 

potrafi wykryć jakie urządzenie jest aktualnie ładowane (iOS & Android) oraz 

zachować balans natężenia pomiędzy zasilanymi urządzeniami. Dzięki Puro Fast 

Charger Technology użytkownik jest w stanie zasilić energią swoje urządzenie 

od 0 do nawet 65% w czasie 30 minut, czyli ok. 5 razy szybciej w porównaniu 

do standardowego sposobu ładowania.

CENA 99,00 zł WWW forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/9111/1/puro-universal-external-fast-charger-battery
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Unitek C14059 USB-C 100W 
Wytrzymały i estetyczny, 2 metrowy przewód USB-C wspierający PowerDelive-

ry nawet do 100W! Ciekawy, czarny wygląd, w połączeniu z trwałym oplotem 

sprawia, że idealnie nadaje się dla osób często pracujących w biegu, w nie za-

wsze idealnych warunkach. Gdy oryginalne przewody brudzą się, odkształcają 

i łamią, Unitek pozostanie nienaruszony i zawsze gotowy do szybkiego nałado-

wania baterii MacBooka.

CENA
99,00 zł

WWW
x-kom.pl

https://www.x-kom.pl/p/522001-kabel-usb-unitek-kabel-usb-c-usb-c-2m-100w-w-oplocie.html
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Naprawa iPhone'a
Na pewno każdy chociaż 1 raz w  życiu poczuł irytacje przez szybko rozłado-

wujący się telefon. Zbyt niski poziom baterii lub problem z ładowaniem. Będąc 

poza źródłem energii elektrycznej może być to duży problem dla osoby, która 

nie może pracować bez telefonu.

Wymiana zużytej baterii zazwyczaj w sewisie odbywa się na miejscu, serwisant 

powinien uporać się z wymiana od ręki, abyś nie musiał rozstawać się z telefo-

nem i po 30 minutach wrócić do pracy.

Kolejnym problemem jest zbity ekran czy uszkodzony wyświetlacz uniemożli-

wia normalne korzystanie ze smartfona. Wakacyjne wyjazdy czy zimowe urlopy 

sprzyjają nieuwadze przez co bardzo łatwo o zbicie wyświetlacza. Przy poważ-

niejszym upadku szkło hartowane może nie pomóc. Wymiana całego wyświe-

tlacza może być kosztowna i skomplikowana jednak w większości przypadków 

w dobrym serwisie jest to możliwe na miejscu.

CENA
od 100,00 zł

WWW
idoit.pl

https://serwisproduktowapple.pl
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CENA
119,00 zł

WWW
focusnordic.pl

Hähnel Flexx 3 w 1 
Hähnel Flexx 3 w 1 to uniwersalny kabel 3-w-1 do ładowania i synchronizowania 

wszystkich powszechnie używanych urządzeń mobilnych. Na jednym końcu 

znajduje się standardowe złącze USB-A do podłączenia do ładowarki lub kom-

putera z drugiej strony ma trzy oddzielne gniazda; Apple Lightning, Micro USB 

i USB-C.Idealny dla tych, którzy korzystają zarówno z iPhone'a / iPada i smart-

fonów / tabletów z systemem Android. Fantastyczny do rodzinnych zastosowań 

lub w pracy!

https://www.focusnordic.pl/produkt/110299
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CENA 129,00 zł WWW x-kom.pl

Stacja ładująca  
4xUSB Unitek Y-2187A

Życie mnoży urządzenia ładowane przez port USB: telefony, tablety, powerban-

ki, MP4, nawigacje, e-papierosy, zegarki i wiele innych. Szczególny problem 

sprawiają tablety i telefony, gdyż już ładowanie 2 urządzeń robi niezły bałagan 

na biurku, o nocnym stoliku nie wspominając. Unitek ma na to rozwiązanie 

w postaci stacji ładującej, która ustawia od razu pionowo ładowane urządzenia. 

Jednocześnie możemy ładować maksymalnie 4 urządzenia, na każdym porcie 

mając natężenie 2,4A.

https://www.x-kom.pl/p/509744-ladowarka-do-smartfonow-unitek-stacja-ladujaca-4x-usb-24a-36w.html
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CENA
159,00 zł

WWW
komputronik.pl

Tenda AC10 
AC10 to router nowej generacji, który zapewnia dwuzakresowe, gigabitowe po-

łączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac. Procesor 1 GHz i 128 MB pa-

mięci DDR3 gwarantują dużą wydajność w obu pasmach: 2,4 GHz (300 Mb/s) 

i 5 GHz (867 Mb/s). Router osiąga łączną przepustowość na poziomie 1167 Mb/s. 

Wszystkie 4 porty routera pozwalają na gigabitową transmisję danych, zarówno 

w połączeniu z Internetem, jak i w sieci lokalnej. Zapewnia to płynną pracę z wy-

magającymi aplikacjami sieciowymi, szybkie przesyłanie plików, najwyższą ja-

kość transmisji video i rozgrywkę w grach online bez najmniejszych opóźnień

https://www.komputronik.pl/product/510152/tenda-ac10.html
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CENA 169,00 zł WWW reima.com

ReimaGO
ReimaGO to nowa technologia fińskiego producenta odzieży – marki Reima, 

która motywuje całą rodzinę do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalny 

czujnik umieszczony w kieszeni ubrania lub na opasce w połączniu z dedyko-

waną mu aplikacją pozwala śledzić aktywność dziecka w ciągu dnia i przenosi 

ją do innego wymiaru. Wyniki rejestrowane w aplikacji przekształcane są 

w energię dla wirtualnej postaci, z którą za pomocą urządzenia mobilnego 

można wybrać się w pełną aktywności podróż dookoła świata. Intensywność 

ruchu dziecka wpływa na postęp w podróży po wirtualnym świecie. ReimaGO 

pozwala wspierać aktywność dziecka przez zabawę. Po stronie rodzica apli-

kacja umożliwia ustalanie celów i nagród za aktywność. Dzięki dodatkowym 

funkcjom w zabawie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny.

https://www.reima.com/pl/ReimaGO/Czujnik-aktywności-ReimaGO/p/599160-9990?fromGrid=true
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CENA
od 180,00 zł

WWW
tp-link.com.pl

Kamera TP-Link Tapo C200
Jeżeli poszukujecie praktycznego prezentu, to warto zwrócić uwagę na kamerę 

do monitoringu TP-Link Tapo C200. Urządzenie świetnie sprawdzi się również 

jako elektroniczna niania. Docenią ją także właściciele zwierząt chcący spraw-

dzić, co robi ich pupil gdy zostaje sam w domu. Tapo C200 rejestruje obraz 

w rozdzielczości Full HD,  posiada tryb nocny z nagrywaniem w podczerwie-

ni, który jest w stanie wykryć każdy ruch w odległości nawet 

do 9 metrów. Tapo C200 posiada także tryb prywat-

ny, po włączeniu którego soczewki obiektywu 

zostaną zasłonięte, by zapewnić prywatność 

domownikom. Zarządzanie Tapo C200 odby-

wa się przez dedykowaną aplikację, dzięki 

której w  dowolnym momencie możli-

we jest podejrzenie obrazu z kamery. 

Gdy podczas nieobecności właściciela 

obiektu, kamera wykryje podejrza-

ny dźwięk lub ruch, natychmiast 

wyśle powiadomienie na jego tele-

fon. Użytkownik ma możliwość 

włączenia alarmu, który odstraszy 

potencjalnego intruza. 

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/cloud-camera/tapo-c200/


37PREZENTOWNIK 2019

CENA 189,00 zł WWW forcetop.pl

ShutterGrip
ShutterGrip — uchwyt foto ze spustem migawki. W jednej chwili zmienia smartfo-

na w profesjonalną kamerę. Za pomocą zacisku można przymocować go do prawie 

każdego urządzenia — w obudowie lub bez niej – i stosować jako solidny, ergono-

miczny uchwyt i bezprzewodowy spust migawki, dzięki któremu Twoje zdjęcie 

już nigdy nie będzie poruszone ani zamazane. Zaprojektowane w obudowie otwo-

ry i śruby, łatwo łączą się z akcesoriami takimi jak: statyw czy smycz. Modułowa 

konstrukcja umożliwia zdjęcie spustu do migawki i użycie jako pilota do selfie 

czy kręcenia video — czyniąc to akcesorium niezbędnym dla amatora fotografii. 

Sterowany poprzez Bluetooth spust migawki, może uchwycić chwilę z odległości  

10 metrów. Łatwy do założenia i ściągnięcia uchwyt, pasuje na smartfony od 60 mm 

do 85 mm szerokości.

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/12632/1/just-mobile-shuttergrip---uchwyt-foto-ze-spus
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Tenda Nova MW3
Nova MW3 (2-pak) to nowoczesny, dwupasmowy system Wi-Fi o przepusto-

wości 1200 Mb/s, zaprojektowany dla mieszkań i domów o powierzchni 

do 200 m2. Zapewnia zasięg WiFi w każdym zakamarku domu, na tarasie, 

balkonie, w garażu i ogrodzie. Nova MW3 wyjątkowo sprawnie przełącza 

użytkowników między urządzeniami (routerami), gwarantując — nawet 

w  ruchu — stabilne i  ciągłe połączenie z  siecią, bez straty prędkości 

i martwych stref. System WiFi Nova jest elastyczny w użyciu i jeśli dwie 

jednostki nie wystarczają do pełnego pokrycia zasięgiem, wystarczy doło-

żyć kolejną, aby go zwiększyć. Całość jest bardzo prosta do zarządzania 

przez dedykowaną aplikację.

CENA 199,00 zł WWW komputronik.pl

https://www.komputronik.pl/product/510162/tenda-nova-system-mesh-mw3-2pack-.html
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Transcend ESD230C
Przenośny dysk SSD od Transcend to gadżet stworzony dla osób podróżują-

cych i ceniących sobie wygodę. Lekkość i wymiary zbliżone do karty kredy-

towej pozwalają bez problemu przenosić go w portfelu czy torebce. Nośnik 

zamknięty jest w czarnej, odpornej na zarysowania i kurz obudowie, która 

pewnie leży w dłoni. Uniwersalny port USB-C umożliwia współpracę dysku 

z najnowszymi MacBookami wyposażonymi w Thunderbolt 3, smartfonami, 

tabletami z USB-C, a także z przenośnymi konsolami. 

Prędkość odczytu danych osiąga maksymalnie do 520 MB/s, a zapisu do 

460 MB/s. Dostępne są trzy warianty pojemnościowe: 240 GB, 480 GB i 960 GB.

CENA 239,00 zł WWW transcend-info.com

https://pl.transcend-info.com/Products/No-989
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CENA
249,00 zł

WWW
dlink.com

D-Link DIR-853/EE
Wydajny router dla wymagających użytkowników. Przepustowość do 1300 Mbit/s 

przy wsparciu technologii MU-MIMO umożliwia wszystkim członkom rodziny 

jednoczesne korzystanie z połączeń WiFi — przesyłanie dużych plików, stru-

mieniowanie wideo lub granie online bez zakłóceń. Router sprawdzi się także 

w przypadku awarii głównego łącza. Umożliwia bowiem współdzielenie połą-

czenia szerokopasmowego przez modem 3G/LTE. Prócz modemu, do portu USB 

można podłączyć pamięć USB lub drukarkę, z których mogą korzystać wszyscy 

użytkownicy. Wbudowana w DIR-853 zapora sieciowa i zaawansowane techno-

logie zwiększające poziom ochrony zapewniają bezpieczne przesyłanie danych 

i chronią użytkowników przed atakami z sieci. 

https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dir-853-ee
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CENA
od 259,00 zł

WWW
fijallraven-shop.pl

Fjallraven Kånken Laptop Case 13"
Niezawodny i przyjazny oku towarzysz w drodze do szkoły lub pracy. Wytrzymała 

i wygodna ochrona laptopa wykonana z wytrzymałej tkaniny G-1000 HeavyDuty 

Eco S z piankową wyściółką chroniącą zawartość. Sprawdzi się zarówno podczas 

dłuższych wypraw, jak i  w  codziennych miejskich podróżach. Wykonany 

z poliestru pochodzącego z recyklingu oraz bawełny organicznej. Na zewnątrz 

znajduje się otwarta kieszeń na dokumenty. Główna przegroda zapinana na 

zamek. W środku znajduje się etykieta z miejscem na dane właściciela. Mieści 

laptopa o wymiarach 34x24x2,5 cm. Należy do kolekcji Kanken Essentials, serii 

inteligentnych akcesoriów Kanken do użycia w outdoorze, podróży i w codzien-

nym życiu.

https://fjallraven-shop.pl/pl/p/KANKEN-LAPTOP-CASE-13/1953
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Puro Smart Bottle 
Butelka termiczna PURO Smart, która pokazuje aktualną temperaturę napo-

ju na wyświetlaczu LCD ulokowanym w nakrętce (3-stopniowy wskaźnik 

zakresu temperatury, 3 kolory LED) Zintegrowany ekran dotykowy pozwala 

dodatkowo ustawić przypomnienia dźwiękowe (co 2 godziny) o regularnym 

piciu oraz wskazuje aktualny poziom naładowania baterii.

Butelka PURO Smart wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX 

(18/8), która została przystosowana do użytku spożywczego i jest materiałem 

w 100% przyjaznym dla środowiska. Podwójne ścianki izolowane próżnio-

wo utrzymują temperaturę gorących napojów do 12 h oraz zimnych do 24 h. 

Wodoszczelność nakrętki potwierdzona certyfikatem IPX7.

CENA 259,00 zł WWW forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/15028/1/puro-smart-bottle---butelka-termiczna-500ml-i
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Green Cell  
Power Source 

Green Cell Power Source — GC Power Source to wszyst-

kie Twoje ładowarki w jednym kompaktowym wydaniu, 

pozwalając tym samym na szybkie ładowanie urzą-

dzeń w elegancko zorganizowanej przestrzeni. 4 porty 

o łącznej mocy 75W zapewniają najwyższą wydajność 

ładowania nawet podczas korzystania ze wszystkich 

w tym samym czasie. USB-C Power Delivery o mocy 

wyjściowej do 60W, port USB-A wyposażony w autorską 

technologię Ultra Charge oraz dwa porty USB-A Smart, 

które pozwolą na dopasowanie najszybszej możliwej 

prędkość ładowania dla każdego podłączonego urzą-

dzenia. Niezależnie, czy chcesz naładować swojego 

smartfona, słuchawki, Xiaomi Mi Band lub inne smar-

tbandy i inteligentne zegarki, czy szukasz zasilania 

dla MacBooka Pro 13, iPada Pro lub konsoli Nintendo 

Switch, dzięki ładowarce GC Power Source znajdziesz 

wszystkie potrzebne porty w jednym miejscu.

CENA 269,95 zł WWW swiatbaterii.pl

https://swiatbaterii.pl/ladowarki-green-cell-usb-c/35511-green-cell-power-source-75w-4-portowa-ladowarka-z-usb-c-pd.html
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CENA
od 269,00 zł

WWW
transcend-info.com

Transcend ESD240C
Przenośny dysk od Transcend to jednocześnie przydatne urządzenie oraz 

elegancki gadżet. Jego nowoczesny wygląd i  poręczny rozmiar sprawiają,  

że idealnie sprawdzi się jako prezent dla fanów stylowego designu czy posiadaczy 

komputerów Apple. Może być stosowany jako pamięć zewnętrzna do smartfo-

nów, tabletów, MacBooków z Thunderboltem 3, a także konsoli Xbox One oraz 

PlayStation 4. 

Nośnik cechuje się również świetnymi parametrami. Osiąga prędkość odczytu 

danych do 520 MB/s, a zapisu do 460 MB/s. Do wyboru są trzy warianty pojem-

nościowe:  120, 240 i 480 GB.

https://pl.transcend-info.com/Products/No-990
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CENA
289,00 zł

WWW
x-kom.pl

Hub USB-C 8w1 Unitek D1019A
Ciężko o lepsze wykorzystanie możliwości USB-C, niż w nowym hubie Unitek. 

Aluminiowa obudowa w kolorze „space grey” mieści aż 8 portów: HDMI, VGA, 

RJ45, 2xUSB 3.0, USB-C z PowerDelivery 100W, czytnik kart SD oraz audio jack 

3.5mm. Idzie za tym olbrzymia oszczędność przestrzeni na biurku, rezygna-

cję z kolejnych przejściówek oraz wygodę podczas podróży. Nieważne, czy na 

miejscu będzie projektor z HDMI czy VGA. Czy dostęp-

ny będzie czytnik kart. Czy dostaniemy do 

dyspozycji jedynie sieć przewodową. Daje 

pewność, że MacBook podoła każdemu 

zadaniu, niezależnie od wymagań.

https://www.x-kom.pl/p/522005-hub-usb-unitek-hub-usb-c-hdmi-2xusb-rj-45-vga-100w-pd.html
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CENA
299,00 zł

WWW
forcetop.pl

QLed
Wielokierunkowa lampa stołowa LED, wyposażona w podstawkę 

z funkcją ładowania indukcyjnego Qi i port USB, którymi możesz 

zasilać 2 urządzenia jednocześnie.

Zastosowana technologia pozwala na wielopoziomowy obrót ramie-

nia lampy, tak by skierować wiązkę światła dokładnie tam, gdzie jej 

potrzebujesz. Dodatkowo, użytkownik może dostosować ustawie-

nia żarówki do pory dnia i wykonywanych czynności, zmieniając 

barwę lub nasycenie oświetlenia. Port USB 5V / 1A, umiejscowiony 

w podstawie lampy, ładuje urządzenia mobilne za pomocą kabla. 

Bezprzewodowe zasilanie podstawy uruchamiane zbliżeniowo. 

Inteligentna żarówka automatycznie wchodzi w tryb wygaszania, 

a funkcja pamięci przywraca ostatni poziom jasności i barwę światła.

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/13358/1/momax-qled-desk-lamp---sciemnialna-lampa-led
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Elastyczny statyw  
JOBY GorillaPod 1K
GorillaPod 1K może udźwignąć aparat typu lustrzanka o wadze do 1 kg, lampę 

błyskową, głośnik, oświetlenie wideo lub inne urządzenia. Działa jako uchwyt, 

możesz go owinąć wokół gałęzi lub pracuje jako standardowy statyw — zestaw 

GorillaPod 1K zapewni Twojemu sprzętowi wsparcie pod każdym kątem. 

Idealny do fotografowania, vlogowania lub transmisji na żywo.

CENA 299,00 zł WWW focusnordic.pl

https://www.focusnordic.pl/produkt/108760
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CENA 339,00 zł WWW forcetop.pl

Lustro Q.LED Mirror
Nowoczesne lustro do makijażu z podświetlaniem 

LED oraz wbudowanym głośnikiem Bluetooth i łado-

warką bezprzewodową do telefonu. Zintegrowana 

podstawka indukcyjna pozwala ładować telefon 

w technologii Qi, podczas gdy wbudowany głośnik 

odtwarza z niego muzykę. Lustro Q.Led Mirror 

umożliwia ponadto przełączanie oświetlenia LED 

do makijażu (5000-5400k) i oświetlenia służącego 

jako lampa na biurko (4100-4500k). Całość zasi-

lana jest przy użyciu ładowarki sieciowej QC 3.0 

z kablem USB-C.

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/14266/1/momax-qled-mirror-charging-lamp---lustro-do-m
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YubiKey 5Ci to wieloprotokołowy klucz bezpieczeństwa, wyposażony w złącza 

USB-C, jak i Lightning. Jest łatwy w użyciu, szybki, niezawodny oraz odporny 

na zniszczenie w tym wodoodporny. Nie musisz nic instalować — po prostu 

wprowadzasz nazwę użytkownika i hasło, a następnie podłączasz i dotykasz 

YubiKey po wyświetleniu monitu. 

5Ci dzięki złączu Lightening pracuje na iPhone’ach i iPadach a dzięki USB-C 

również na komputerach Mac oraz Windows. Zabezpiecza logowanie do 

komputerów oraz zapewnia ochronę przed phishingiem i przejęciem kont. 

Współpracuje z szeroką gamą usług, w tym: Google, kontami Microsoft, Dropbox, 

Facebook, Twitter, GitHub, Dashlane, Keeper Security itd.

Jest coraz więcej aplikacji na iOS kompatybilnych z YubiKey, w tym np.: 

1Password, Bitwarden, Dashlane, Keeper Security, LastPass, a także szereg 

usług za pośrednictwem przeglądarki Brave. Obsługiwane loginy w przeglą-

darce Brave to Twitter.com, Login.gov, GitHub.com, Bitbucket.org i 1Password.

PREZENTOWNIK 2019

CENA od 375,00 zł WWW sklep.inbase.pl

Yubikey 5Ci
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Moza Mini 
Kompaktowy gimbal do smartfonów z funkcją selfie 

sticka i tripodu. Idealny towarzysz podróży, waży 

jedynie 495 i jest niewielki po złożeniu, więc 

zmieści się w każdym bagażu. Pomimo 

niewielkich rozmiarów zawiera zaawan-

sowane funkcje i tryby filmowania, m.in. 

8 trybów śledzenia obiektu, hiper-lapse, 

slow-motion, tryb sportowy czy incep-

cji. Obsługa gimbala Moza Mini-S jest 

również bardzo intuicyjna – sterowa-

nie funkcjami gimbala i smartfonem 

odbywa się za pomocą przycisków 

umieszczonych na gimbalu. 

CENA 399,00 zł WWW mitoya.pl

https://mitoya.pl/gimbale/3331-gudsen-stabilizator-do-smartfonow-moza-mini-mi-6942096686109.html
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CENA 
399,00 zł

WWW 
focusnordic.pl

Joby TelePod Pro
Teleskopowy statyw typu wszystko w jednym. 

To statyw, uchwyt, selfie stick i podstawa na 

stół. W zestawie z głowicą kulową i moco-

waniem typu GoPro. Jest doskonały nie 

tylko do zastosowań fotograficznych, 

ale także vlogowania.

Joby TelePod Pro to kompaktowy, lekki 

i niezwykle wszechstronny mini statyw, 

który można stosować w 4 trybach; jako 

uchwyt ręczny, selfie stick, podwyższona 

podstawa lub statyw stołowy z panoramicz-

nym zakresem pracy360 stopni i wychylaniem 

pod kątem 90 stopni co daje wręcz nieogra-

niczone możliwości kadrowania.

https://www.focusnordic.pl/produkt/110301
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Lampka LUMIMUSE 8 BT
LUMIMUSE to niewielka lampka ledowa o bardzo dużych możliwościach. 

Ledy SMT w połączeniu z zastosowanymi soczewkami dają zaskakującą ja-

sność na poziomie 550 lux'ów, a temperatura barwowa światła 5600° K i CRI 

>92 gwarantują świetne odzwierciedlenie kolorów czyli jeszcze lepszą jakość 

zdjęć i filmów. Jednym przyciskiem sterujemy jasnością lampki (4 poziomy) 

oraz włączamy i wyłączamy lampkę. Dodatkowo wbudowany Bluetooth po-

zwala na bezprzewodowe sterowanie lampką, a dzięki dedykowanej aplika-

cji Lumimuse App, dostępnej na iOS, regulacja światła możliwa jest wtedy 

od 0% do 100%. Wbudowany akumulator pozwala na ciągłą pracę przy peł-

nej jasności przez 60 minut, a ładowanie odbywa się poprzez gniazdo micro 

USB. Montaż urządzenia np. na statywie, ułatwia klasyczny gwint 1/4-cala. 

W komplecie znajduje się także głowiczka kulowa, dyfuzor i filtry.

CENA 399,00 zł WWW manfrotto.pl

https://www.manfrotto.com/pl-pl/lumimuse-3-lampa-ledowa-3-led-mlumiepl-bk/
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CENA 409,00 zł WWW transcend-info.com

Transcend ESD350C
ESD350C to wyjątkowy dysk przenośny od Transcend. Dzięki umieszczonemu 

w środku dyskowi SSD PCIe jest w stanie osiągnąć prędkość odczytu nawet do 

1 050 MB/s oraz zapisu do 950 MB/s. 

Gumowa obudowa nie tylko prezentuje się stylowo i oryginalnie, ale także 

zwiększa odporność dysku na wstrząsy i zachlapanie wodą gdy będziemy zgry-

wać zdjęcia w czasie wycieczki w góry. 

Praktyczny i wydajny ESD350C korzysta z uniwersalnego interfejsu USB-C, 

więc może być stosowany jako pamięć zewnętrzna do smartfonów, tabletów, 

MacBooków z Thunderboltem 3, a także konsoli Xbox One oraz PlayStation 4. 

https://pl.transcend-info.com/Products/No-1006
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CENA 429,00 zł WWW forcetop.pl

Moshi IonSlim
IonSlim to jedna z najcieńszych baterii zewnętrznych USB-C o dużej mocy ze 

zintegrowanym układem Dynamic Power Sharing™. Akumulator litowo-po-

limerowy o pojemności 10,300 mAh dostarcza łącznie 35 W mocy, z czego  

30 W przesyłane jest przez port USB-C PD (Power Delivery), umożliwiając 

w ten sposób sprawne zasilanie komputera typu MacBook Pro lub np. iPada  

Pro bez ryzyka uszkodzenia baterii. Obudowa baterii Moshi IonSlim 10K wyko-

nana została z anodyzowanego aluminium i mierzy zaledwie 12,88 mm grubości. 

Power bank Moshi oferowany jest w zestawie z dwoma kablami do ładowania 

(USB-C oraz USB-C do USB-A).!

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/12562/1/moshi-ionslim-portable-battery---aluminiowy-p
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CENA 460,00 zł WWW synology.com

Synology DS120j
DS120j to uniwersalne oraz cenowo dostępne urządzenie sieciowej pamięci 

masowej dla użytkowników prywatnych. Idealne urządzenie dla wszystkich,  

którzy cenią łatwy dostęp do swoich cennych danych bez skomplikowanych 

ustawień sieciowych. Szybkie, a przy tym energooszczędne urządzenie pozwa-

la na intuicyjne zarządzanie plikami z dużą prędkością transmisji danych 

i przy bardzo niskim zużyciu energii. Bezproblemowa integracja z urządzenia-

mi mobilnymi zapewnia szybkie i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego 

miejsca na świecie. 

https://www.synology.com/pl-pl/products/DS120j?InfoDS120j
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CENA 499,00 zł WWW komputronik.pl

Abilix Krypton 
Abilix Krypton to klocki do budowy robotów, które programuje się w aż 

w trzech językach programowania, o różnym poziomie trudności. Mobilna 

aplikacja Krypton Today’s Future oprócz modułów do programowania robo-

tów, zawiera aż 17 szczegółowych instrukcji, według których można zbudować  

17 modeli robotów do zaprogramowania. Gwarantuje to kreatywną, rozwija-

jącą zabawę przez wiele godzin.  

https://www.komputronik.pl/product/564688/abilix-krypton-0.html
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CENA 540,00 zł WWW xtorm.eu

Xtorm XB3
Marka Xtorm wprowadziła na rynek nową serię powerbanków. Porty USB-C 

nowej linii XB3 osiągają moc wyjściową do 60W. Zastosowana technologia 

Power Delivery (PD) wzbogaca powerbanki o możliwość szybkiego ładownia 

np. nowych Macbooków Air lub nowych iPadów. Prędkość ładowania baterii 

jest nawet o 30% szybsza niż podczas konwencjonalnego korzystania z gniazd-

ka sieciowego. Taki scenariusz tworzy szerokie spektrum korzystania z energii 

mobilnej, która do tej pory kojarzona była tylko ze smartfonami. Produkty Xtorm 

posiadają w zestawie kable USB-C, dostosowane do technologii PD. Dodatkowo 

dla fanów Apple pojawiły się wymienne kable lightning z certyfikatem MFI 

(Made for iPhone/iPad). 

https://www.xtorm.eu/en/xtorm-series/xb3-series/xtorm-60w-power-bank-voyager-26000/
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Qardiobase 2 Smart Scale 
Jest pierwszą i jedyną waga diagnostyczną, która umożliwia osiąganie celów bez 

niepotrzebnego stresu. Waga mierzy nie tylko ciężar ciała, ale także BMI oraz 

pełny skład ciała, w tym masę mięśniowa, zawartość tłuszczu i wody, czy masę 

kostną. Nagradzany projekt ze względu na unikalne wzornictwo. Solidna podsta-

wa zapewniająca doskonałą stabilność na każdym podłożu, również dla osób 

obdarzonych dużymi stopami. System czujników nowszej generacji zapewniający 

większą dokładność oraz szybsze pomiary. Ładowalny akumulator wytrzymują-

cy nawet do roku czasu normalnego użytkowania. QardioBase 2 automatycznie 

rozpoznaje każdego członka rodziny, oferują dodatkowo specjalny tryb przezna-

czony dla kobiet w ciąży.

CENA 649,00 zł WWW forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/10336/1/qardiobase-2-smart-scale---inteligentna-waga
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Moshi Symbus
Stacja dokująca Symbus Q, przekształca twój laptop w system zarzą-

dzania wyposażony w bezprzewodowe ładowanie. Uzbrojona w zinte-

growany moduł Q-coil™, umożliwia ładowanie telefonu w etui o gru-

bości do 5mm. Ładowarka w sposób automatyczny rozpoznaje model 

smartfona i dostosowuje szybkie ładowanie w najnowszych telefo-

nach Apple (7.5 W) lub Samsung (9 W).

Symbus Q to nie tylko ładowarka bezprzewodowa. Może połączyć twój 

Macbook lub laptop wyposażony w port USB-C z monitorem HDMI, 

przewodowym Internetem i urządzeniami takimi jak : klawiatura, 

mysz, dysk zewnętrzny. Najnowszej generacji porty USB-C, zapew-

niają standard obrazu 4K. Cechy te sprawiają, że Symbus jest ideal-

nym rozwiązaniem, dla poszukujących przestrzeni roboczej, zorga-

nizowanej i jednocześnie eleganckiej.

CENA
739,00 zł

WWW
forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/12481/1/moshi-symbus-q---hub-usb-c-ladowarka-bezprzew
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RHA TrueConnect 
TrueConnect to słuchawki podobne do AirPods. Mają etui, z funkcją ładowania 

oraz wyposażono je w mikrofony na pałąkach. Jednak są to słuchawki „szczelne” 

dokanałowe, bez aktywnej redukcji szumów. Wyposażone są za to w uszczelki 

Comply™ TrueGrip Plus (3 pary) oraz RHA TrueConnect (7 par), które zapew-

niają bardzo przyzwoitą separację od dźwięków otoczenia i dodatkowo dobrze 

utrzymują słuchawki w uchu. Czas pracy na jednym ładowaniu to 5 godzin, ale 

jedyne 15 minut w etui, zapewnia aż 2,5 h słuchania muzyki. Jak na RHA przy-

stało, dźwięk jest precyzyjny, głęboki, ale bez przesadnych basów, do tego ładnie 

spozycjonowany. Za sterowanie są odpowiedzialne przyciski w słuchawkach. 

Komendy dla lewej i prawej są różne. Połączenie realizuje Bluetoorh 5.0 o zasię-

gu 10 m.

CENA
749,00 zł

WWW
audiomagic.pl

https://www.audiomagic.pl/sluchawki-dokanalowe-i-douszne/rha-trueconnect?from=listing
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CENA 799,00 zł WWW dji.com

DJI Tello EDU
Niewielkich rozmiarów dron do nauki programowania autonomicz-

nych lotów. Możliwość programowania misji w Scratchu, Python 

i Swift. Sterowanie za pomocą „joysticka” pozwala nawet początkują-

cym użytkownikom pilotować drona oraz rozwijać ich kreatywność 

i myślenie przestrzenne. W zestawie znajdują wszystkie akcesoria 

niezbędne do czerpania satysfakcji z latania i programowania urzą-

dzenia, jak osłony na śmigła, które zapobiegają ich uszkodzeniom, 

zaś zapasowe śmigła dają gwarancję bezproblemowego użytkowa-

nia. W zestawie są też Maty Misji Pads zwiększające możliwości 

w zakresie programowania dronów.

https://store.dji.com/product/tello-edu?vid=47091
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CENA 769,00 zł WWW forcetop.pl

Moshi Tego Urban
Tego Urban to pojemny plecak antykradzieżowy z dedy-

kowanymi przegrodami na laptopa do 15” i iPada Pro 

10,5 cala. Plecak Moshi wykonany został ze specjal-

nej tkaniny odpornej na przecięcia nożem, która 

zabezpiecza jego cenną zawartość również 

przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych w postaci deszczu, itp. 

Materiał ten jest dodatkowo wyjątkowo 

łatwy i szybki w czyszczeniu. Wysokiej 

klasy zamki błyskawiczne ukryte zaś 

zostały z  tyłu torby, tak aby w  razie 

konieczności plecak mógł otworzyć 

jedynie sam użytkownik. Wewnątrz 

plecaka znajdziemy m.in. ekranowa-

ną kieszeń RFID na dokumenty oraz 

zintegrowany port USB z funkcją szyb-

kiego ładowania telefonu 2.4 A przy użyciu 

dodatkowej baterii zewnętrznej typu power-

bank (do kupienia oddzielnie). 

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/12399/1/moshi-tego-urban---plecak-antykradziezowy-mac
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AlcoSense Pro
Alkomat osobisty AlcoSense Pro opiera się na precyzyjnym czujniku elektroche-

micznym. Od konkurencji odróżnia go wyłącznie dodatnie odchylenie wyników 

pomiarów i kolorowy ekran z w pełni spolszczonym menu. Urządzenie wyposa-

żono w bazę limitów alkoholu obowiązujących w większości krajów na świecie. 

AlcoSense Pro otrzymał certyfikat dla urządzeń medycznych ISO13485 i został 

wyróżniony nagrodą Red Dot International Design.

CENA 800,00 zł WWW alcosense.pl
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Sonos One 
Elegancki głośnik Sonos One to propozycja odpowiednia dla miłośników muzyki. 

Może on być używany jako pojedynczy głośnik lub w układzie stereofonicz-

nym z drugim One. Funkcja Trueplay pozwala dopasować głośniki pod kątem 

charakterystyki akustycznej pomieszczenia, w którym są ustawione. Intuicyjne 

sterowanie z aplikacji daje dostęp do licznych stacji radiowych oraz ponad stu 

serwisów streamingowych. Sonos One wspiera technologię AirPlay 2, dzięki 

czemu bezproblemowo zagra muzykę streamowaną z Maca, iPada czy iPhone’a. 

Dwa Sonosy One mogą być używane również jako kanał tylny kina domowego 

we współpracy z soundbarami czy Playbase. Dodatkowym plusem głośnika jest 

odporność na wilgoć, co pozwoli cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości także 

w kuchni czy zaparowanej łazience.

CENA 999 zł WWW sonos.com

https://www.sonos.com/pl-pl/shop/one.html
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Moshi Avanti
Moshi Avanti C to słuchawki nauszne klasy premium wyposażone w 40-mm 

przetworniki wysokiej rozdzielczości oraz zintegrowany konwerter cyfrowo 

-analogowy (DAC). Konstrukcja supra-aural oferuje doskonałą izolację dźwię-

ków z otoczenia. Składany pałąk ze stali nierdzewnej zaprojektowany został 

w taki sposób, aby słuchawki dały się dopasować niezależnie od kształtu głowy. 

Odpinany przewód słuchawkowy USB-C ze zintegrownym pilotem oraz mikro-

fonem pozwala na sterowanie przy pomocy Asystenta Google (Google Assistant). 

Funkcja Dj Boost™ umożliwia też szybkie przełączanie ustawień korekcji dźwię-

ku zapisanych w aplikacji Moshi Digital App obsługiwanej przez słuchawki 

Avanti C.

CENA 1090,00 zł WWW forcetop.pl

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/13363/1/moshi-avanti-c---sluchawki-nauszne-usb-c-24-b
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CENA
1099,00 zł

WWW
insta360.com

Insta360 GO 
Kamerka Insta360 GO — najmniejsza kamerka ze 

stabilizacją na świecie. To niewielkich rozmiarów 

(mierzy 50 mm długości) urządzenie waży zaled-

wie 18,3 grama, więc użytkownik nawet nie po-

czuje, że ma je przy sobie. Klips magnetyczny 

umożliwia przypięcie kamerki do ubrań czy 

zamocowanie do metalowych powierzchni. 

Kamerka GO spełnia normę wodoodporno-

ści IPX4, więc bez strachu przypniemy ją np. 

do deski surfingowej. Urządzenie pozwala na re-

jestrowanie filmów w rozdzielczości 1080p, wy-

posażone jest w autorską technologia stabilizacji 

cyfrowej FlowState oraz możliwości filmowania 

w zwolnionym tempie w 100 kl/s. Aplikacja mobil-

na Insta360 GO posiada system sztucznej inteligencji 

(AI) FlashCut, który automatycznie wybierze najciekaw-

sze momenty z Twoich ujęć i zmontuje z muzyką w nie-

zapomniany film, którym śmiało można dzielić się w me-

diach społecznościowych. 

https://www.insta360.com/product/insta360-go
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CENA 1219,00 zł WWW focusnordic.pl

Zhiyun CRANE M2
Zhiyun CRANE M2 stabilizator typu all-in-one o wyjątkowej wszechstronności 

i kompaktowej konstrukcji. Nowy wszechstronny stabilizator Zhiyun CRANE 

M2 pozwala kontrolować i poszerzać kreatywną paletę możliwości dzięki 

wyjątkowej, przemyślanej, kompaktowej konstrukcji, doskonałej poręczności 

i nieskończonym możliwościom wykorzystania kreatywnych trybów pracy. 

Jeden stabilizator do wszystkich urządzeń Do tej pory twórcy treści musieli 

stosować różne stabilizatory do różnego rodzaju sprzętu — zwiększając ich 

koszty i podnosząc wagę zestawu oraz złożoność narzędzi i akcesoriów.

https://www.focusnordic.pl/produkt/112069
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CENA
1289,00 zł

WWW
garmin.com

vivomove Style
Inteligentne funkcje w  klasycznej formie. W  tym 

hybrydowym zegarku tradycyjna tarcza skrywa 

dyskretny kolorowy wyświetlacz. Jeden gest wystar-

czy by zyskać dostęp do najnowszych powiadomień 

z telefonu i nowoczesnych funkcji śledzenia aktyw-

ności, pomiaru poziomu wysiłku, stresu i parametrów 

zdrowia. Możesz też skorzystać z usługi Garmin Pay 

i  płacić zbliżeniowo za pomocą zegarka. Dzięki 

systemowi szybkiego odpinania i  szerokiej 

gamie dodatkowych pasków, można łatwo 

zmienić styl zegarka i dopasować go 

do okazji.

https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/662825/pn/010-02240-21#overview
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CENA
1290,00 zł

WWW
profotopolska.pl

Profoto C1 Plus
Profoto C1 Plus to absolutny must have dla blogerów, influencerów oraz ambit-

nych twórców obrazów. Umożliwia doskonałą zabawę ekspozycją, temperaturą 

barwową oraz daje pełną możliwość kontroli mocy błysku i natężenia światła. 

Profoto C1 Plus jest kompatybilna z akcesoriami modelującymi światło, tj. filtry 

żelowe i plastry miodu. Jednym kliknięciem możesz wykreować piękne i natu-

ralne światło lub stworzyć dramatyczne cienie. Ich rozmiar i kształt sprawiają, 

że są one niesamowicie poręczne, możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu 

i czasie ciesząc się naturalnie wyglądającym światłem. Marzysz o spójnym insta-

gramowym feedzie, nieszablonowym Stories i zapierających dech w piersiach 

zdjęciach na bloga? Poznaj Profoto C1 Plus. Oto prawdziwa rewolucja w świecie 

fotografii — oświetlenie studyjne do smartfona.

https://www.profotopolska.pl
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CENA 1409,00 zł WWW aoc.com

AOC Q27T1  
Quad HD od studia F.A. Porsche
27-calowy monitor o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wyróżnia się eleganc-

kim i nietuzinkowym wzornictwem. Jego chudy, bezramkowy panel oparto 

na asymetrycznej metalowej stopie. Dla spójności bryły, porty znajdujące się 

na tyle monitora zostały ukryte pod demontowalną osłoną. Matryca IPS zasto-

sowana w Q27T1 zapewnia szerokie kąty widzenia i wierne odwzorowanie 

kolorów. Z kolei odświeżanie obrazu na poziomie 75 Hz daje lepsze wrażenie 

płynności przy wyświetlaniu dynamicznych treści.

https://eu.aoc.com/pl/monitors/q27t1
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CENA 1500 zł WWW garmin.com

Garmin Venu
Szeroki wybór aplikacji sportowych, łatwe w obsłudze 

animowane ćwiczenia i nowy, przyciągający wzrok 

wyświetlacz to idealne połączenie formy i  funkcjo-

nalności. Smartwatch Garmin Venu ma także szereg 

funkcji, które przydadzą się na co dzień — możesz 

zapłacić nim za kawę za pomocą płatności zbliże-

niowych Garmin Pay, podejrzeć przychodzące 

wiadomości dzięki powiadomieniom z  telefo-

nu, a  także dowiedzieć się więcej o stanie 

swojego zdrowia dzięki bogatej gamie 

funkcji monitorowania stanu zdrowia. 

Niezwykłe wzornictwo w  połączeniu 

z wyjątkową żywotnością baterii spra-

wia, że Venu to dodatek, który możesz 

nosić przez całą dobę.

https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/643260/pn/010-02173-03#overview
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Sennheiser MOMENTUM 3

CENA
1699,00 zł

WWW
www.sennheiser.pl

Trzecia generacja słuchawek Sennheiser MOMENTUM oferuje doskonałą jakość 

dźwięku, nowoczesny, elegancki design oraz najnowocześniejszą technologię. 

Nowe bezprzewodowe słuchawki uruchamiają się natychmiast po rozłożeniu 

oraz rozpoznają moment ich założenia i zdjęcia, wstrzymując lub wznawiając 

odtwarzanie. Wszystko za sprawą wyjątkowej kombinacji funkcji Auto On/Off 

i Smart Pause. Sennheiser MOMENTUM Wireless zaprojek-

towane zostały z myślą o najwyższym komforcie i so-

lidności: poduszki nauszników i stalowy, składany 

pałąk słuchawek pokryte są miękką naturalną 

skórą. Aktywna redukcja szumów i  funkcja 

Transparent Hearing pozwalają użytkowni-

ków słuchać muzyki na ich własnych wa-

runkach — całkowicie odcinając się od 

otoczenia lub pozostając w  kontakcie 

z nim. Słuchawki umożliwiają również 

korzystanie z asystentów głosowych, 

takich jak Siri i Google Assistant za 

jednym dotknięciem.

https://sennheiser.pl/o/momentum-wireless
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Garmin Legacy Hero
Poczuj się niczym superbohater i staw czoło kolejnym wyzwaniom. 

Inspirowane postaciami Kapitana Ameryki i Kapitan Marvel smartwatche 

GPS pomogą Ci osiągnąć swoje cele dzięki bogatej gamie aplikacji sportowych 

i animowanym wskazówkom treningowym. Wykonane z dbałością o każdy 

detal zegarki z charakterystycznym bezelem nawiązującym do bohaterów 

Marvela, mają wygrawerowane motto na rewersie i interfejs z motywami 

wybranej postaci. Powiadomienia z telefonu, płatności zbliżeniowe Garmin 

Pay i bogata gama funkcji monitorowania stanu zdrowia sprawią, że będziesz 

gotów na każdą sytuację. 

CENA 1719,00 zł WWW garmin.com

https://www.garmin.com/pl-PL/legacy/hero-series/


74PREZENTOWNIK 2019

CENA
1999,00 zł

WWW
forcetop.pl

Qardiocore Wireless
Qardiocore Wireless Continuous ECG Monitor jest pierwszym na 

świecie urządzeniem, które zapewnia ciągły pomiar elektrycz-

nej czynności mięśnia sercowego, dopasowując się do Twojego 

stylu życia. Monitor jest przeznaczony dla osób ze zwiększonym 

ryzykiem zdrowotnym spowodowanym przez historię chorobo-

wą rodziny, na którą składają się zawały serca czy udary mózgu. 

Równie istotnymi czynnikami są wysokie ciśnienie krwi, wyso-

ki poziom cholesterolu, cukrzyca oraz nadwaga.

Qardiocore pozwala na ciągły monitoring pracy serca 

z powierzchni klatki piersiowej w komfortowy sposób, 

bez ingerencji w Twój styl życia. Monitor 

rejestruje ponad 20 milionów danych 

dziennie, co czyni go idealnym rozwią-

zaniem dla stałego kontrolowania 

stanu serca lub poprawy treningu 

kardiologicznego. 

https://b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/10538/1/qardiocore-wireless-continuous-ecg-monitor--b
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Ninebot by Segway KickScooter ES2
Wyoczynek, zakupy, dojazdy — jeśli szukasz urządzeń Ninebot by Segway wy-

dajnego sposobu podróżowania, nowa seria KickScooter jest stworzona właśnie 

dla Ciebie. Model ES2 bez wysiłku przyśpieszy do 25 km/h, możesz też użyć wy-

godnej funkcji tempomatu. Amortyzatory przedniego i tylnego koła i duże opo-

ny gwarantują wysoki komfort jazdy, a hamulec mechaniczny i elektryczny za-

pewniają bezpieczną odległość hamowania. Dodatkowo możesz wybrać kolor 

oświetlenia tak, aby pasował do Ciebie i Twojego stylu! Hulajnoga elektryczna 

Ninebot by Segway KickScooter ES2 waży 12,5 kg – jest bardzo lekka i poręczna, 

co sprawia, że możesz zabrać ją ze sobą gdziekolwiek tylko zechcesz. Korzysta-

jąc z aplikacji możesz mi.in. włączyć funkcję antykradzieżową, czy zarządzać 

ustawieniami prędkości i tempomatu.

CENA
2499,00 zł

WWW
segway-polska.pl

https://www.segway-polska.pl/produkty/478-hulajnoga-elektryczna-ninebot-by-segway-kickscooter-es2-8719324556873.html?utm_source=mojmac&utm_medium=www&utm_campaign=ES2%20Black%20Friday
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CENA 2799,00 zł WWW xgimipolska.pl

Xgimi CC Aurora 
Kompaktowy, mobilny projektor All in One. Bez problemu zorganizujesz z nim 

pokaz filmowy na 180 calowym ekranie, gdziekolwiek jesteś. CC AURORA posia-

da wszystko czego potrzebujesz: rozdzielczość HD 720p, obsługę video 4K, 

wysokiej jakości system nagłośnienia marki JBL, pamięć mieszczącą 4000 

utworów i 10 filmów oraz wbudowaną baterię, która zapewnia cztery godziny 

pracy np. podczas imprezy w ogrodzie. Projektor CC Aurora ma wbudowany 

system Android, umożliwiający korzystanie np. z aplikacji YouTube, odtwarza-

nie utworów za pośrednictwem Wi-Fi, Airplay lub USB.

https://www.xgimipolska.pl/product-pol-81-XGIMI-CC-Aurora.html
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Optoma UHZ65UST
UHZ65UST jest projektorem ultrakrótkiego rzutu. Potrafi wyświetlić obraz o roz-

dzielczości 3840 x 2160 pikseli i  przekątnej 120 cali z  odległości 66 cm. Jego 

sercem jest laserowe źródło światła, którego żywotność wynosi 20 000 godzin 

pracy. Dla porównania, standardowe lampy działają kilka tysięcy godzin. W urzą-

dzenie wbudowano zestaw nagłaśniający NuForce, gwarantujący lepszy dźwięk, 

niż z przeciętnego projektora. Optoma UHZ65UST może być ozdobą nowocze-

snego domu — projektor ma nowocześnie wyglądającą bryłę i zdobył nagrodę 

Good Design 2019.

CENA
14499 zł

WWW
optoma.pl

https://www.optoma.pl/product-details/uhz65ust
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http://lugallery.com
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DXO PHOTOLAB 3
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Wielu fotografów staje przed problemem – ile czasu mogę spędzić przy retuszu zdjęć. 

Zazwyczaj odpowiedź brzmi: zbyt mało. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom te 

wyrywane chwile mogą okazać się zupełnie wystarczające do przygotowania świet-

nych kadrów. Zaawansowane narzędzia w nowej odsłonie DxO PhotoLab 3 pokazują, 

że do uzyskania świetnych efektów edycji nie potrzeba wielu godzin pracy.

Zacznijmy od początku…  
od porządku
Ilość zdjęć przywożonych z sesji fotograficznych to prawdziwe wyzwanie, któremu 

stawiamy czoła podczas zgrywania kadrów z kart pamięci. PhotoLab w intuicyj-

ny sposób pozwoli nam uchronić się przed kłopotami z importem zdjęć. Możemy 

oznaczać zdjęcia nie tylko ilością gwiazdek, ale co bardzo przydatne – wskazywać 

te ujęcia, które nas interesują (Picket). Dzięki takiemu podejściu i wykorzystaniu 

filtrów mogę wyświetlić tylko konkretne zdjęcia i utworzyć z nich nowy projekt 

(Project). Cały moduł do zarządzania zdjęciami PhotoLibrary jest bardzo intuicyjny 

i nie sprawi nam żadnych kłopotów nawet przy ogromnych ilościach danych.
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Zdaj się na automatyzację
PhotoLab jest zarazem prosty w obsłudze i wyposażony w bardzo rozbudowane 

możliwości edycji zdjęć. W paletach umieszczane są narzędzia, których działanie 

aktywujemy, przełączając przycisk przy jego nazwie. Jednym kliknięciem możemy 

sprawdzić, jak nasza fotografia wygląda z poprawionym balansem bieli, redukcją 

szumów lub po użyciu narzędzia do przycinania kadrów.

Zaawansowane możliwości
Opcja „jednego kliknięcia” w funkcję edycji może brzmieć zbyt banalnie i z pewnością 

sugeruje brak zaawansowanych narzędzi. Wszelkie wątpliwości, jakie to wzbu-

dza, rozwieje kliknięcie w mały trójkąt obok nazwy narzędzia, który odkryje przed 

nami prawdziwe możliwości programu. Trudno nawet podjąć wyzwanie wymie-

nienia wszystkich opcji. Warto jednak odnotować, że możemy tu pracować nad 

każdym elementem zdjęcia, zaczynając od barw, po światło czy szumy. Narzędzie 

do naprawy fotografii działa fenomenalnie. Możliwości PhotoLab 3 pozwolą rady-

kalnie zredukować czas, jaki musimy spędzić na na wywoływaniu zdjęć.

Pracuj na detalach
PhotoLab 3 z jednej strony docenią ci, którym się spieszy i którzy chcą oddać efek-

towne zdjęcia nie morderczym nakładem pracy, jednak aplikacja posiada również 

funkcję do znacznie bardziej wymagających zadań – miejscowej ingerencji w foto-

grafię – o nazwie Local adjustments. Za sam dostęp do tego narzędzia PhotoLab 3 

powinien zostać ozłocony. W przypadku gdy którykolwiek fragment zdjęcia wymaga 
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WITRYNA

CE
CH

YDxO PhotoLab 3

129,00 €

www.dxo.com

 + Wygodny interfejs
 + Duże możliwości edycji barw
 + Funkcja lokalnej edycji 
 + Łatwe zarządzanie biblioteką zdjęć

NAZWA

CENA

OCENA

korekty, mogę wykorzystać pędzel do malowania maski i zaznaczyć interesujący 

mnie fragment do edycji. Przy tym narzędziu pojawi się podręczne menu pozwala-

jące w precyzyjny i intuicyjny sposób wpływać na oznaczony obszar. Możliwości, 

jakie tu znajdę, to między innym zmiana kontrastu, rozmazywanie, temperatura 

barw, cienie, ekspozycja i wiele więcej.

Dopasowanie menu
Program daje swobodę projektowania swojego środowiska pracy. Mogę tworzyć 

osobiste palety i umieszczać na nich narzędzia. Ich kolejność zmieniam metodą 

przeciągnij i upuść. Jeśli będę potrzebował pływającego okna, które umieszczę 

w dowolnym miejscu ekranu, to z PhotoLab 3 także istnieje taka możliwość. Łatwy 

dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji to jedna z najważniejszych opcji, 

która w czasie intensywnej pracy zwróci się w szybkości realizowanych zleceń.

Studio DxO zna każdy, kto interesuje się fotografią. To oni tworzą jedne z najbar-

dziej opiniotwórczych testów sprzętów i obiektywów. Znając się na zagadnieniach 

robienia zdjęć, swoje doświadczenie przenieśli również na aplikację PhotoLab 3. 

Program z każdą wersją nabiera coraz to nowych możliwości i staje się aplikacją, 

która ze względu na bardzo atrakcyjną cenę może stać się doskonałym narzędziem 

do rozpoczęcia przygody z wywoływaniem zdjęć i retuszem. Zaawansowane możli-

wości z pewnością przyciągną również zawodowych fotografów poszukujących 

aplikacji, która w błyskawiczny sposób wydobędzie piękno ich zdjęć.

https://www.dxo.com/dxo-photolab/
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Coraz bardziej narzekam na chaos, jaki wdziera się w moje dokumenty. Część rzeczy 

zapisuję w folderach, inne dokumenty umieszczam w chmurze, aby z każdego urzą-

dzenia móc je edytować. Zdjęcia i PDF-y, ważne dla mnie dane pobierane z sieci 

lądują jeszcze w innym miejscu – na zewnętrznym dysku. Też macie wrażenie, 

że po kilku dniach szukacie dokumentów i macie wrażenie, że coś wam umyka? 

DEVONthink to bez wątpienia najlepszy dziś sposób na to, aby zapanować nad dany-

mi, oraz fantastyczna aplikacja do przechwytywania informacji i gromadzenia ich 

w jednym, uporządkowanym miejscu.

Wszystko  
w jednym miejscu
Kiedy myślę o zabezpieczeniu danych, przenoszeniu czy wykonaniu jakiejkolwiek 

operacji, to marzy mi się jeden plik zamiast setek katalogów. I zapewne dlatego 

tak lubimy tworzenie archiwum i wykorzystywanie go do dzielenia się plikami. 

DEVONthink ma ten ogromny atut, że wszystkie pliki, notatki, informacje zamy-

kamy w jednej bazie danych. Do plusów takiego rozwiązania nie muszę nikogo 

przekonywać. Dla mnie to jedna z kluczowych funkcji tej aplikacji, która daje mi 

bezpieczeństwo i pewność, że wszystko zawsze będę miał na swoim miejscu. Tych 

baz danych możemy tworzyć dowolną ilość i przeznaczać je do magazynowania 

konkretnych zagadnień. DEVONthink to właśnie aplikacja, pozwalająca w łatwy 

sposób gromadzić informacje i co ważne niczego nie zgubić.

84RECENZJE  
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Wszystko w porządku
Trzeba mieć dużo samozaparcia, aby dokładnie opisywać pliki i każdego wieczo-

ru segregować je w odpowiednich folderach na dysku. Zazwyczaj chaos zaczyna 

się na Biurku i  tam pozostaje przez wiele tygodni. DEVONthink ma skuteczne 

narzędzia do tego, abyśmy mogli nawet w wielkiej ilości danych skutecznie odszu-

kać ten jeden, konkretny plik. Do danych możemy przydzielać tagi. Na podstawie 

tych etykiet będziemy wyświetlać pliki w inteligentnych grupach (Smart Groups).  

Siła tego rozwiązania jest znacznie większa niż tylko tagi. Mamy możliwość ustale-

nia rozmaitych parametrów – od daty modyfikacji, poprzez rodzaj plików i miejsce 

utworzenia. Na podstawie szczegółowo dobranych przez nas parametrów będą 

wyświetlane odnalezione dane. Mamy możliwość jeszcze większej ingerencji w pliki 

przez wykonywanie rozmaitych akcji dla plików spełniających odpowiednie atry-

buty. Za wykonywanie takich poleceń odpowiadają Inteligentne Reguły (Smart 

Rules), które bez problemu wychwycą duplikaty plików i przeniosą je do kosza. 

Mogą również wyświetlić odpowiedni monit, gdy dodamy do pliku przypomnie-

nie. To wszystko sprawia, że automatyzacja będzie w stanie wykonać za nas wiele 

czynności, którym musielibyśmy poświęcić swój czas.

Notatki i minimalistyczny edytor
Głównym zadaniem aplikacji jest tworzenie notatek i archiwizowanie najważ-

niejszych dla nas danych. Odpowiednie wtyczki pozwolą nam łatwo zapisywać 

wiadomości e-mail oraz archiwizować interesujące strony z Safari. Na belce systemo-

wej mamy stały dostęp do okna, gdzie wprowadzimy błyskawiczne zapiski. Możemy 
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także skonfigurować aktywne krawędzie ekranu do wywoływania aplikacji. Nie 

tylko szybkie notatki możemy tworzyć z udziałem DEVONthink. Program świetnie 

sprawdzi się jako edytor tekstu. Posiada on bowiem minimalistyczny edytor, który 

docenią twórcy publikacji. I tu program posiada jedną funkcję, której brakuje mi 

w wielu innych aplikacjach do pisania – Skorowidz. Pod przyciskiem Concordance 

znajdziemy analizę naszego tekstu pod kątem częstotliwości używanych wyrazów. 

Kliknięcie w takie słowo wyświetla je w naszym dokumencie. Jesteśmy w łatwy 

sposób sprawdzić czytelność i powtórzenia, jakie mogły pojawić się podczas pisa-

nia. Genialne!

PDF-y wszyscy lubią
Większość moich informacji zapisuję w postaci plików PDF. Wiem, że wszędzie 

dokumenty będą wyglądać tak samo, łatwo je przeglądać, wyszukiwać i archiwizo-

wać. DEVONthink w wersji Pro posiada wbudowany moduł OCR ABBYY FineReader 

pozwalający przetwarzać pliki PDF na dokumenty tekstowe. Byłem zaskoczony, jak 

świetnie radzi sobie z konwersją do Worda plików PDF zawierających dużą ilość 

zdjęć. Naturalnie rozpoznawane są znaki języka polskiego. Bez problemu zostawi-

my notatki na PDF-ach, stworzymy odnośniki do stron, a nawet obrócimy kartki. Bez 

konieczności instalowania dodatkowych programów mamy bogaty zestaw narzędzi 

do ingerencji w zawartość plików PDF.



87TESTY 87RECENZJE 

WITRYNA

CE
CH

YDEVONthink 3

od 99,99 $

www.devontechnologies.com

 + Wszystkie dane w jednym pliku bazy 
danych

 + Inteligentne teczki i grupy
 + Wbudowany OCR wspierający język 

polski (wersja Pro)

NAZWA

CENA

OCENA

Więcej informacji zawsze pod ręką
DEVONthink może stać się naszym agregatorem treści. Mówiąc krótko – z jedne-

go miejsca będziemy w stanie sprawdzić nowe informacje, jakie pojawiły się na 

stronach internetowych, a nawet na Twitterze. Aplikacja obsługuje kanały RSS do 

wyświetlania informacji, dzięki czemu najważniejsze dla nas informacje z sieci 

będą trafiać bezpośrednio do aplikacji, gdzie mogą być zapisywane. Ciekawostką jest 

także możliwość wpięcia do naszej bazy DEVONthink adresu strony internetowej 

i przeglądania jej z poziomu programu. Dzięki temu możemy łatwo archiwizo-

wać najważniejsze dla nas informacje ze strony internetowej do naszej biblioteki 

w DEVONthink.

DEVONthink 3 ma ogromne możliwości 
organizacji plików oraz informacji. Jego funkcje automatyzacji poprzez inteligent-

ne foldery i reguły są wyjątkowo skuteczne w codziennych zmaganiach o nasz 

wolny czas. Dla wszystkich, którzy poszukują sposobu na opanowanie dużych 

ilości danych, DEVONthink jest idealnym rozwiązaniem. Dodatkowo możliwość 

korzystania z zewnętrznych źródeł informacji poprzez kanały RSS i adresy stron 

internetowych każe nam uznać ten program za świetne narzędzie dla wszystkich, 

którzy lubią gromadzić internetowe treści w swoich archiwach.

https://www.devontechnologies.com/apps/devonthink
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Tegoroczna prezentacja nowych iPhone’ów nie zrobiła na wielu użytkownikach 

dużego wrażenia. Apple ewidentnie przeszło już na cykl trzyletni i znaczących 

zmian wizualnych w iPhone’ach się nie doczekaliśmy. Bryła jest praktycznie iden-

tyczna, a wycięcie w górnej części ekranu nie zniknęło. Jedynie na pleckach pojawił 

się potężny zestaw obiektywów i jest też nowy modny kolor. Czy te zmiany są warte 

grzechu, czy znów Tim Cook wystawia portfele fanów marki na próbę?

Apple po chwilowym zamieszaniu z nazewnictwem swoich telefonów próbuje 

wreszcie unormować sytuację. Eksperci od marketingu z Cupertino wrócili do 

dobrej praktyki nazywania kolejnych modeli następującym po sobie numerem serii 

i rozdzieleniem drogiego od taniego oznaczeniem Pro. Mamy zatem iPhone’a 11, 

iPhone 11 Pro i bohatera naszej recenzji iPhone’a 11 Pro Max. Moim skromnym 

zdaniem teraz ma to „ręce i nogi”

iPhone 11 Pro Max już po wyjęciu z pudełka sprawia wrażenie produktu luksuso-

wego. Tu się nic nie zmieniło. Niespodzianka czeka nas po odwróceniu telefonu. 

Nowe, matowe i dosyć śliskie w dotyku szkło przesunięte do środka logo, brak napi-

su oraz znak rozpoznawczy, czyli kwadratowa wyspa z batalionem obiektywów. Nie 

wygląda to pięknie, ale robi dobre wrażenie. Czujemy się „Pro” z takim zestawem 

szkieł wskazującym, że aparat w tym telefonie to nie przelewki. Poza tym Apple wie,  

że potrafi nas do wszystkiego przyzwyczaić. Mimo sporego obiektywu telefon dosko-

nale leży w dłoni, więc nie odczuwam rozmiaru telefonu, mimo że różni się nieco 

od swojego poprzednika gabarytami.
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iPhone 11 Pro Max jest też cięższy od Xs-a i ważny 226, a nie 208 g. Różnią się także 

grubością o 0,4 mm. Te różnice wydają się znaczące, ale w praktyce są zupełnie 

nieodczuwalne, przynajmniej dla mnie.

Jedenastka Pro w wersji Max oprócz rozmiarów nie różni się parametrami w stosun-

ku do podstawowego modelu Pro. Podobnie jak w ubiegłym roku za wersję Max  

z 64 GB i ekranem 6,5 cala trzeba dopłacić o 500 zł więcej niż do modelu Pro. Fani 

urządzeń z nadgryzionym jabłkiem muszą się przyzwyczaić, że taniej nie będzie.

iPhone 11 Pro Max jest sprzedawany z trzema wielkościami dostępnej pojemno-

ści pamięci. Wspomniane już 64 GB w podstawowym modelu, 256 GB i 512 GB. 

Przy czym przy zakupie modelu o największej pojemności należy się pogodzić 

z wydatkiem rzędu 7449 zł. iPhone Pro występuje w czterech kolorach. Srebrnym, 

gwiezdnej szarości i złotym oraz najnowszej barwie nocnej zieleni. To właśnie ten 

ostatni kolor zadebiutował na wrześniowej konferencji i choć testuję kolor złoty, 

muszę przyznać, że zieleń również wygląda doskonale.

Apple chwali się nowym wyświetlaczem Super Retina XDR. Ma podwojony kontrast 

i większą jasność, ale te różnice względem XS Maxa tylko na papierze są znaczne, 

w rzeczywistości trzeba się mocna przyjrzeć, by je wychwycić. W cieniach widać 

więcej detali i można czuć, że ekran jest jaśniejszy, ale nie jest to szok poznawczy 

związany z przejściem z LED na OLED.

W pudełku tym razem jest lepiej. Oczywiście słuchawki (nadal nie ma przejściówki 

mini jack na Lighting) i nowa szybka i mocna ładowarka 18 W, znana z najnowszego 
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iPada Pro, wyposażona w port USB-C (do telefonu jednak nadal wpinamy wtycz-

kę z Lightning). Telefon dzięki funkcji szybkiego ładowania zapełnia akumulator 

potrzebną energią błyskawicznie. Od zera do 50% w okolicach 30–40 minut. Wreszcie! 

Bateria w nowym Maxie i obietnice dłuższego działania rozbudziły mocno moją 

wyobraźnię. I słusznie. Telefon znacząco dłużej pracuje na baterii i kończy dzień 

pracy ze sporym zapasem, ale raczej nie ma co się nastawiać, że wytrzyma drugi 

dzień pracy. Ekran OLED jest niestety wymagający i prądożerny mimo zastosowa-

nia wyjątkowo energooszczędnych podzespołów.

Mówiąc o podzespołach, warto zerknąć, co znajdziemy pod obudową. Sercem nowej 

serii jest wydajny i energooszczędny sześciordzeniowy procesor A13 Bionic z trzeciej 

generacji jednostką Neural Engine. Nowy chip przynosi według Apple 30-procen-

towy wzrost wydajności. Zwiększyła się pojemność pamięci operacyjnej, która 

wynosi teraz 6 GB. Telefon jest bardzo szybki i nie powoduje żadnego dyskomfortu 

nawet przy silnym obciążeniu, chociaż w porównaniu z modelem Xs wzrost wydaj-

ności w codziennym użytkowaniu jest praktycznie niezauważalny.

iPhone 11 Pro to także nowe wytrzymałe szkła i wodoszczelność do 4 m przez  

30 minut. Filmy reklamowe i liczne testy nie mogą się mylić. Mamy wreszcie do 

czynienia z bardziej odporną na upadki konstrukcją, co w przypadku telefonu za 

ponad 5000 złotych powinno być od dawna standardem.
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Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, są istotne modyfikacje, jakich docze-

kała się kamera. Zawsze bardzo cieszą mnie informacje o wszelkich zmianach 

w aparacie. Korzystam z niego przy codziennym fotografowaniu i każda zmiana 

na lepsze jest dla mnie znacząca. Każdy z nas, obserwując swoją kolekcję zdjęć 

z kolejnych iPhone’ów, widzi z pewnością ten rozwój gołym okiem. Teraz dzięki 

zastosowaniu tak bardzo wydajnej jednostki Neural Engine możliwe było wykorzy-

stanie jej mocy obliczeniowej do ulepszania wykonywanych zdjęć. I to jest strzał 

w dziesiątkę. Telefon służy mi do szybkiego uchwycenia danej sytuacji i nie braku-

je mi trybu manualnego. Po prostu chcę zrobić szybko dobre zdjęcie. Teraz dzięki 

nowemu smart HDR, Deep Fusion oraz opcji tworzenia zdjęć nocnych praktycznie 

zawsze mam doskonałe ujęcie. Nawet w ciemności. Aparat robi kilka zdjęć wykona-

nych w różnych ustawieniach, by za pomocą silnika Neural Engine połączyć całość 

w jedno zdjęcie z najlepszymi ustawieniami. Mimo że czasem zdjęcia wyglądają 

nieco nienaturalnie, to i tak efekt ten jest lepszy niż to, co można byłoby osiągnąć 

bez tych udogodnień. Przyszłość fotografii ewidentnie będzie zależała już tylko od 

mocy obliczeniowej, a tej nowemu iPhone’owi nie brakuje.

Nowy telefon jest wyposażony w trzy aparaty o rozdzielczości 12 Mpx. Szerokokątny 

z optyką o jasności f/1,8, ultraszerokokątny f/2,4 i teleobiektyw z f/2,0 oraz mocniejszą 

lampę błyskową z czterema diodami LED. Muszę przyznać, że zdjęcia robią wraże-

nie i efekty są naprawdę ciekawe, zwłaszcza te wykonane w gorszych warunkach 
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oświetleniowych. Wszystkie systemy działają automatycznie i uruchamiają się 

w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Wisienką na torcie jest ulepsze-

nie przedniej kamery aparatu. To teraz obiektyw 12-megapikselowy, praktycznie 

nieodbiegający jakością od zamontowanego z tyłu. Możemy nim kręcić filmy nawet 

w rozdzielczości 4k przy 60 klatkach, no i oczywiście slow-fi.

Odnotowaliśmy zmiany na plus, ale są także niekorzystne. Należy do nich pozba-

wienie telefonu 3D Touch i wprowadzenie Haptic Touch, czyli delikatnej wibracji 

uruchamiającej się podczas dłuższego naciśnięcia ekranu. Najwidoczniej Apple 

stwierdziło, że 3D Touch nie jest wystarczająco eksploatowany przez użytkowni-

ków i czas się go pozbyć. Na szczęście w większości przypadków funkcje są nadal 

dostępne po dłuższym naciśnięciu ekranu bądź zastąpione innymi rozwiązaniami.

Być może nowy iPhone 11 Pro Max nie przynosi rewolucyjnych zmian, ale niesie 

ze sobą ewolucyjną zmianę technologii. Choć mamy do czynienia z tą samą bardzo 

elegancką bryłą, to nadal jest telefon, obok którego nie można przejść obojętnie. 

Pomimo faktu, że to już kolejny rok bez radykalnych zmian w wyglądzie, jest jeszcze 

bardziej wydajny, wytrzymalszy, z lepszą baterią, aparatami. Chociaż tego nie widać 

z zewnątrz, Apple dopracowało swoje dziecko w bardzo wielu aspektach. Może to 

nadal ten sam iPhone, ale przecież liczy się wnętrze. A nowy iPhone 11 Pro Max ma 

to wnętrze bardzo piękne.
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Apple wreszcie usystematyzowało swoją ofertę i nadało swoim produktom spój-

ne nazwy. To dobrze, bo ostatnie dwa lata modelowe to z perspektywy zwykłego 

nabywcy ogromny chaos. Wreszcie mamy jasność sprawy. Wszystkie nowe tele-

fony zostały opatrzone symbolem 11. Możemy więc kupić zwykłego iPhone’a 11, 

iPhone’a 11 Pro oraz największego iPhone’a Pro Max. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 

modelowi otwierającemu tegoroczną ofertę Apple.

Obok sporego sukcesu iPhone’a XR Apple nie mogło przejść obojętnie i dlatego 

jego następca stał się „pełnoprawnym” iPhone’em 11, a nie dodatkowym modelem 

uzupełniającym ofertę. Nie ma żadnego powodu do wstydu, ponieważ dysponuje 

on równorzędną mocą dzięki zastosowaniu najnowszego procesora A13 Bionic.

iPhone 11 z zewnątrz
praktycznie nie różni się od swego poprzednika, czyli iPhone’a XR. Nadal za wyświe-

tlanie wszelkich informacji odpowiada 6,1-calowy ekran LCD nazwany Liquid Retina 

o rozdzielczości 1792 x 828 pikseli (przy 326 pikselach na cal) z obsługą True Tone. 

Wciąż posiadający kilkumilimetrowe obramowanie wokół wyświetlacza. Również 

rozmiary i waga nadal pozostały na tym samym poziomie 194 g, przy wymiarach 

150,9 mm x 75,7 i 8,3 mm. Zmiany pojawiły się z tyłu i wewnątrz. Niby drobna aktu-

alizacja, nic nowego, a jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Wyjmując telefon z pudełka, mamy wrażenie, że w jakości wykonania niczym nie 

ustępuje on modelowi Pro. Pomimo że ramka została wykonana z aluminium, a nie 

z błyszczącej stali, nadal czuć wysoką jakość materiałów, z których go wykonano. 
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Z  tyłu szkło delikatnie przepuszcza kolor barwy obudowy (mamy do wyboru 

sześć kolorów). Zmieniło się także położenie logotypu Apple. Mieści się on teraz 

w środkowej części obudowy. Zniknęły także napisy. Jest elegancko i „prawie” 

minimalistycznie. Prawie, gdyż z lewego rogu zamiast małego obiektywu spogląda 

na nas para sporych rozmiarów, okrągłych szkieł na kwadratowym postumencie. 

Zarówno aluminiowa ramka okalająca same obiektywy, jak i podest, na którym są 

umieszczone, są wysunięte ponad płaszczyznę tylnej obudowy, co wręcz wymu-

sza zastosowanie etui. Na dodatek obiektywy łatwo się kurzą i szybko brudzą, a to 

spory minus nie tylko dla estetów. Po początkowym niesmaku uznałem, że w sumie 

to takiej tragedii nie ma i można się do takiego rozwiązania przyzwyczaić. Pewnie 

dlatego, że wykonywane przez ten aparat zdjęcia rekompensują te niedogodności.

Nowa  
konstrukcja aparatu
i zastosowane w niej technologie powodują, że chce się robić zdjęcia. Chociaż matry-

ca ma nadal 12 megapikseli, to teraz mamy do dyspozycji, oprócz standardowego 

szerokokątnego szkła, obiektyw ultraszerokokątny. Pozwala na dużo szersze kadry, 

co zdecydowanie docenią miłośnicy fotografii krajobrazowej. Oba obiektywy są 

jasne: pierwszy ma światło f 1,8 a drugi f 2,4, ale warunki oświetleniowe nie będą dla 

nas kłopotem, gdyż iPhone 11 jest wyposażony w Tryb nocny. Dzięki niemu można 

robić doskonałe i „nieporuszone” zdjęcia nawet w zupełnym mroku. Na dodatek 
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wyglądają one bardzo naturalnie i nie są sztucznie podbarwione. Kolejnymi dodat-

kami są ulepszony tryb Smart HDR oraz Deep Fusion, które dzięki jednostce Neural 

Engine wykonują kilka ujęć z różnymi ustawieniami aparatu, aby stworzyć jedno 

doskonałe ujęcie. Niestety systemy te działają jedynie dla standardowego obiekty-

wu szerokokątnego, to trochę bolesne, bo mimo dobrych (na papierze) parametrów 

ultraszerokokątny obiektyw w słabszym świetle generuje zaszumione i ciemne zdję-

cia. Zdecydowanie ciężko przyczepić się do nowych możliwości aparatu, a efekty 

w postaci wykonanych zdjęć są bardziej niż zadowalające. Przednia kamera również 

doczekała się aktualizacji i jest wyposażona w matrycę 12MP, co znacząco wpłynęło 

na jakość zdjęć. Dodatkowo możemy też nagrywać nią filmy nawet w zwolnionym 

tempie, tzw. slow-fi. Podsumowując, aparat w nowym iPhonie 11 zdecydowanie 

różni się od swoich poprzedników i fotografowanie telefonem znów staje się fajne, 

nawet w ciemności.

Aparat to nie jedyny  
wart podkreślenia atut
Apple chwaliło się podczas wrześniowej konferencji wytrzymałością nowych tele-

fonów. Oprócz zwiększonej odporności na zalanie (z 1 do 2 m na czas 30 minut), 

wzrosła także odporność na upadki, a to dzięki lepszym szkłom. I jest w tym wiele 

prawdy. Abstrahując od wielu „drop testów”, dostępnych na YouTubie, muszę przy-

znać, że „jedenastka” w moich rękach już kilkakrotnie zaliczyła upadek na chodnik 

i zniosła to doskonale. Pierwszy upadek jeszcze bez etui spowodował, że „miałem 

śmierć w oczach”, ale obyło się bez najmniejszej rysy czy pajęczynki. Tak właśnie 

powinno być i jest to dla mnie ogromny pozytyw tej konstrukcji. Jeśli wytrzymałość 
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telefonów będzie stale wzrastać, być może odnotujemy mniej zawałów (a Apple 

ostatnio mocno angażuje się w sprawy zdrowia). Jedynie serwisy mogą się trochę 

zaniepokoić.

Kolejną wartą  
odnotowania zaletą jest bateria
Już XR mógł pochwalić się mocną baterią. Tu jest jeszcze lepiej niż w XR. Apple 

twierdzi, że to godzina więcej pracy (3110 mAh względem 2942 mAh). Niby niewiele, 

ale w praktyce telefon przy w miarę spokojnym użytkowaniu potrafi przeżyć dwa 

dni! W trybie dual sim i bardzo mocno eksploatowany przetrwa spokojnie od rana 

do wieczora. To kolejny postęp, który warto odnotować, gdyż bateria w iPhone’ach 

była zawsze ich piętą achillesową. Wreszcie można zostawić powerbank w domu. 

Dodatkowym plusem jest możliwość wykorzystania technologii szybkiego łado-

wania, która pozwala naładować telefon do 80% w zaledwie 45 minut. Niestety, 

w pudełku nie znajdziemy szybkiej ładowarki 18 W (jest standardem w modelach 

PRO). Musimy ją dokupić oddzielnie, i to nie tylko sam zasilacz, ale również kabel, 

bo wymaga połączenia USB-C > Lightning. Tak, do iPhone’a 11 z 2019 roku producent 

dokłada standardową ładowarkę 5 W z kablem USB-A > Lightning. Nie chcę myśleć, 

jak dużo ich jeszcze mają na stanie i do której generacji będą one jeszcze pokuto-

wać. Oczywiście telefon można również ładować indukcyjne za pomocą dostępnych 

ładowarek zgodnych z technologią Qi.
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Nie sposób zapomnieć  
o sporych zmianach pod maską
iPhone 11 jest wyposażony w potwornie wydajny sześciordzeniowy procesor A13 

Bionic, trzeciej generacji silnik Neural Engine i 4 GB pamięci RAM (1 GB RAM 

więcej względem poprzednika). Konstrukcja posiada także nowy autorski chip Apple 

U1, który między innymi wspiera komunikację między urządzeniami i usprawnia 

lokalizację urządzeń. iPhone 11 jest bardzo wydajny. W benchmarku GeekBench 5 

osiąga 1338 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 3325 punktów w operacjach 

wielordzeniowych. Dla porównania ubiegłoroczny XS osiąga wynik 1109/2696, a X 

920/2364. Przyrost mocy jest więc znaczny, przy czym telefon nie nagrzewa się 

zbytnio, nawet zaprzęgnięty do ciężkiej pracy. Testy syntetyczne wskazują, że mamy 

spory zasób mocy, a telefon wszystkie zadania wykonuje bez zająknięcia. Wszystko 

działa płynnie i pewnie. Niestety przy zwykłym użytkowaniu nie odczujemy tego 

wzrostu szybkości, choćby w porównaniu z dwuletnią „dziesiątką”, bo tam również 

wszystko działa bez odczucia spowolnienia.

Za to wszystko zapłacimy mniej
iPhone 11 kosztuje w podstawowej wersji 64 GB 3599 zł, czyli nieco mniej względem 

swego poprzednika (3729 zł). Możemy nabyć go w wersji 128 GB (3849 zł) i 256 GB 

(4349 zł). Wydaje się, że wersja wyposażona w 128 GB pamięci jest najlepszym 
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cenowo wyborem. Pozwoli zmieścić mnóstwo zdjęć i filmów. Apple na szczęście nie 

postanowiło windować ceny swojego podstawowego modelu. To dobrze, bo ekran 

LCD w telefonie za 3,5 tysiąca złotych to zbrodnia (o ładowarce z grzeczności nie 

wspomnę). W świecie Apple wszystko wygląda zgoła inaczej, to doskonała okazja na 

bardzo wydajny telefon, który posłuży nam długo i jest gotowy na nowe wyzwania, 

jakie przyniesie ze sobą system iOS.

O iPhonie 11 można mówić długo, 
ale format naszego magazynu wnosi pewne ograniczenia i czas na zakończenie tej 

krótkiej (?) recenzji. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, czy warto kupić iPho-

ne’a 11. Zdecydowanie tak. To doskonały telefon, a różnice względem telefonów serii 

Pro nie są aż tak zatrważające jak różnica ceny. Kluczowymi różnicami stają się 

słabszy ekran i brak teleobiektywu. Jeśli nie są to dla Ciebie elementy krytyczne,  

to możesz brać go w ciemno. Jeśli posiadasz iPhone’a 6, 7 lub 8, będzie to dosko-

nały „upgrade”. W przypadku X i Xs przesiadka na gorszy ekran będzie niestety 

bardzo bolesna. Poza tym telefon naprawdę nie ma żadnych kompleksów. Doskonała 

wydajność, duży wyświetlacz, solidna bateria i doskonały aparat. Przy cenie modelu  

11 Pro to prawdziwa okazja.

WITRYNA

CE
CH

YiPhone 11

3599,00 zł

www.apple.com

 + Wydajny procesor A13
 + Wysoka jakość aparatu
 + Wytrzymałość
 + Doskonała bateria
 + Fajne kolory

 − Brak szybkiej  
ładowarki 18W

 − Słaby ekran LCD – nadal 
gruba ramka wokół 
ekranu

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.apple.com/pl/iphone-11/
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MONITOR  
BENQ PD3220U
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Dziś trudno sobie wyobrazić pracę fotografa lub montażysty wideo bez profe-

sjonalnego monitora. Odwzorowanie barw, odpowiednia ilość złącz, możliwości 

dopasowania kolorów oraz kalibracja to podstawowe elementy, na jakie zwracamy 

uwagę, podejmując decyzję o zakupie monitora do pracy. Nowy monitor BenQ oferu-

je nam wszystkie te parametry zamknięte w stylowej obudowie. Zaawansowany 

monitor o przekątnej 32 cale skrywa ogromne możliwości, które w szczególności 

docenią użytkownicy sprzętu Apple.

32 cale z charakterem
BenQ zadbał o to, aby już przy pierwszym kontakcie z monitorem zrobił on na 

użytkowniku świetne wrażenie. Chcąc przekonać klienta do wydania kilku tysięcy 

złotych na monitor, nie ma innej możliwości. W pudełku znajdziemy wszystko, co 

będzie nam potrzebne do rozpoczęcia pracy. Rozmaite przewody: HDMI, USB 3.0 

oraz Thunderbolt 3 do przesyłania sygnału wideo i ładowania podłączonego lapto-

pa. Świetnym dodatkiem jest kontroler parametrów monitora – Hotkey Puck G2, 

który w perspektywie czasu okazał się wyjątkowo trafnym dodatkiem do monitora. 

Profesjonaliści docenią kartę informacyjną z przeprowadzoną kalibracją ekranu. 

W obszernym opakowaniu jeszcze jeden element przykuł moją uwagę – maskowni-

ca do kabli. Dzięki niej „zamkniemy” przewody podłączone do monitora, zasłaniając 

tym samym wszystkie porty. Nie będziemy musieli dostawiać ekranu do ściany,  
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bo jego tył również będzie wyglądał 

elegancko. W tym bogatym wyposażeniu 

brakło mi jedynie kaptura ochronnego 

do eliminacji refleksów zewnętrznego 

światła.

Zaprojektowany 
z myślą  
o MacBooku Pro?
BenQ PD3220U wykonano z wysokiej 

jakości plastiku. Wszystko jest tu odpo-

wiednio spasowane, a plastikowa cienka 

ramka dokładnie przylega do ekranu. 

Solidna metalowa stopa pewnie utrzy-

muje ekran na ruchomej dźwigni, do 

której przymocowano uchwyt do kabli 

pozwalający utrzymać porządek na 

biurku. Kolor został chyba świadomie 

dopasowany do MacBooka gwiezdna 

szarość. Monitor i laptop świetnie tutaj 

ze sobą współgrają. Dużym atutem jest 
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minimalizm w wyglądzie. BenQ nigdzie nie wyeksponował swojego logo. Z przodu 

świeci jedynie dioda informująca nas o włączeniu monitora albo trybie uśpienia. 

Wszyscy dbający o wygląd urządzeń na swoim biurku docenią ten detal.

Niczego mu nie brakuje
Bez kompromisów pochylono się nad ilością złącz w monitorze. Lista jest długa, 

a my nie będziemy mogli narzekać na ograniczenia w wykorzystaniu monitora 

jako centrum sterowania. Dwa porty HDMI, jeden DisplayPort, USB 3.1 – trzy porty, 

USB-C, wyjście audio i najważniejsze – dwa porty Thunderbolt 3. Złącza te umoż-

liwiają podłączenie szeregowo dodatkowych monitorów. Jeden z portów będzie 

również spełniał rolę ładowarki o mocy aż 85 W. Tym samym da nam swobodę 

pracy z laptopem, który po podłączeniu jednym przewodem będzie wyświetlał obraz 

i jednocześnie ładował baterię komputera. Port USB umożliwi nam wykorzystanie 

modułu KVM wbudowanego w monitor. Dzięki niemu łatwo wykorzystamy jedną 

klawiaturę do sterowania zarówno komputerem, jak i laptopem wpiętym w monitor. 

Zdefiniowany przycisk na monitorze pozwoli na łatwe przełączanie się pomiędzy 

urządzeniami.
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Najważniejszy 
ekran
Stworzenie monitora dla zawodowców nie 

polega jedynie na zaoferowaniu wysokiej 

rozdzielczości 4K – 3840 × 2160. Ekran 

musi spełniać wyśrubowane wymagania 

zgodności z paletami barw, jakich używa 

się w postprodukcji i grafice. Równomierne 

oświetlenie ekranu to kolejny wymóg 

stawiany przed takimi ekranami. Model 

PD3220U dzięki technologii AQCOLOR 

radzi sobie nadzwyczaj dobrze z odwzoro-

waniem palet sRGB i P3. Wartości oscylują 

tu w przedziale 100% oraz 95% pokrycia 

barw. Ekran wspiera także technologię 

HDR10, co docenione zostanie przy monta-

żu wideo. Dzięki zastosowaniu matrycy IPS 

mamy możliwość patrzenia na ekran pod 

dużym kątem bez utraty ostrości. BenQ 

dołożył wiele starań, aby ekran nowego 

monitora był wyjątkowy i  skłonił profe-

sjonalistów do wykorzystania go w pracy.  

Do tych możliwości dochodzą jesz-

cze funkcje dostosowania trybu kolorów 

zdefiniowane pod Ciemnię (retusz zdjęć), 

Animację (wideo) czy opcję CAD/CAM. 

Jest także funkcja „Obraz w obrazie” (PIP) 

wyświetlająca w  małym oknie drugie 

źródło obrazu podłączone do komputera. 

Trudno sobie wyobrazić, że BenQ zapo-

mniał o  jakiejś funkcji, którą można by 

chcieć zobaczyć w tej klasy monitorze.
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Świetny pomysł  
na sterowanie obrazem
Możliwości dostosowanie wyświetlanego obrazu w monitorze BenQ są bardzo 

bogate. Chociaż menu zostało skrzętnie przemyślane, to jednak przedarcie się 

przez gąszcz ustawień będzie wymagać od nas poświęcenia temu dłuższej chwili. 

W modelu PD3220U znaleziono na to lekarstwo i muszę powiedzieć, że pomysł jest 

świetny. Manipulator Hotkey Puck G2 to niewielkie akcesorium zawierające pięć 

definiowanych przycisków oraz pokrętło do ustalania parametrów. Dzięki niemu 

wybierzemy tryb kolorów, rozjaśnimy ekran lub będziemy nawigować po menu. 

Sam nie spodziewałem się, jak często będę sięgał po ten zgrabny gadżet, dostoso-

wując do zastanych potrzeb najważniejsze dla mnie parametry obrazu. Na tylnej 

ścianie monitora obok joysticka pomagającego w nawigacji po menu mamy również 

dwa predefiniowane klawisze, które działają na podobnej zasadzie co Hotkey Puck 

G2. Są one świetnym uzupełnieniem możliwości błyskawicznego ustalania para-

metrów ekranu.

Wygodna praca
Monitor pozwoli na wygodne dopasowanie ekranu do naszej postury. Regulacja 

pochylenia i wysokości działa płynnie. Możemy ustalić wysokość ekranu (regulacja 

do 150 mm) oraz kąt pochylenia (do 20 stopni). Jeśli pracujemy z dokumentami lub 

fotografią portretową, to możliwość obrotu ekranu o 90 stopni jest świetną opcją 
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poprawiającą komfort. BenQ zadbało również o dodatkowe złącza po prawej stronie 

monitora, dzięki którym łatwo podłączymy nośnik pamięci na USB 3.1 lub inne urzą-

dzenia obsługujące port USB-C. „Nurkowanie” za monitor przestało być potrzebne 

do zgrywania zdjęć i dokumentów. Pomyślano tu nawet o złączu mini-jack, do które-

go wepniemy słuchawki jakże potrzebne podczas montowania filmów.

Spełnione  
oczekiwania
BenQ postawił sobie wysoko poprzeczkę, tworząc monitor dla profesjonalistów. 

Model PD3220U ma wszystko, czego potrzebują graficy i animatorzy do efektywnej 

pracy. Zaczynając od jakości obrazu i obsługiwanej palety barw, a kończąc na boga-

tym wyposażeniu w złącza, w tym dwa porty Thunderbolt 3. Jeśli do tej pory marka 

BenQ kojarzyła się z tanimi monitorami zalegającymi na biurkach osób pracujących 

w Excelu, to monitor PD3220U całkowicie burzy to przekonanie. Wymagający użyt-

kownicy nie zawiodą się na możliwościach, jakie oferuje ten monitor.

WITRYNA

CE
CH

YBenQ PD3220U

5149,00 zł

www.benq.eu

 + Wysokiej jakości ekran 4K
 + Obsługa pełnej palety barw RGB
 + Hotkey Puck G2 do sterowania 

parametrami
 + Dwa złącza Thunderbolt 3

 − Brak kaptura ochronnegoNAZWA

CENA

OCENA

https://www.benq.eu/pl-pl/monitor/designer/pd3220u.html
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XTORM XB302
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Power bank to dziś nieodzowny element naszego wyposażenia. Troska o dostar-

czenie energii naszym urządzeniom to jedna z najważniejszych rzeczy, z którymi 

się borykamy. Odpowiednie kable oraz ładowarki mają pierwszeństwo w torbie 

podróżnej. Wybierając się jednak w miejsca, gdzie nie ma pod ręką gniazdka, sięga-

my po power bank. Xtorm w serii XB3 zadbał o najnowsze urządzenia posiadające 

port USB-C. Nawet nasz MacBook nie będzie musiał się martwić o energię dla siebie 

nawet w najgłębszym buszu.

Zaprojektowany  
w Holandii
Power bank, a jednak ma w sobie coś wyjątkowego. Coś, co sprawia, że nie chcemy 

ukryć go, gdy leży na biurku obok komputera. Jeden metalizowany przycisk i dioda 

pokazująca stan naładowania akumulatora, ulokowane na szaro-białej obudowie. 

Do tego pomarańczowy dodatek w postaci dwóch przewodów USB-C, dyskretnie 

przypomina, że urządzenie zaprojektowano w Holandii. Górna i dolna powierzchnia 

wykonane są z gumowanego materiału, który skutecznie chroni baterię przed uszko-

dzeniami i równocześnie zapobiega ślizganiu się nawet na nierównej powierzchni. 

Może to detal, ale często kładłem na Xtormie telefon podczas ładowania, bo wiedzia-

łem, że jest tam bezpieczny, a obudowa iPhone’a nie zostanie porysowana. Produkt 

ten został wykonany z dużą dbałością – da się to odczuć już po pierwszym wyjęciu 

z pudełka.

110TESTY
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Dużo mocy dla każdego
Szczerze powiedziawszy, myślałem, że ten power bank będzie większy i cięższy. 

Xtorm XB302 to aż 20 000 mAh pojemności baterii. Mimo tego waży on 415 gramów, 

a wymiary 160 x 87 x 23 mm nie będą wielkim obciążeniem bagażu. Tym bardziej 

że dzięki temu akumulatorowi możemy ładować aż cztery urządzenia równocze-

śnie. W dodatku moc wyjściowa 45 W pozwala na ładowanie również komputera. 

Dla porównania dodam, że w moim MacBooku Pro 13” mam ładowarkę o mocy 

61 W. Komputer ten był w stanie przez godzinę naładować się do 71% procent baterii. 

Tym samym wyczerpując energię w Xtormie. Ładując iPhone’a 11, po trzydziestu 

minutach miałem już 31% baterii, a cały telefon naładował się w dwie i pół godziny. 

Model XB302 wyposażono w cztery złącza umiejące pracować równolegle i ładować 

urządzenia. Mamy tu dwa porty USB-C (45 W/ 15 W) oraz dwa „zwykłe” złącza USB, 

w tym jedno z funkcją Quick Charge – 18 W. Żeby naładować do pełna ten power 

bank, potrzebowałem aż 8 godzin.

Kable zawsze pod ręką
Xtorm w swoich power bankach umieszcza na krawędzi przewody umożliwiają-

ce nam skorzystanie z ładowarki. W tym modelu zrobiono to bardzo solidnie i nie 

będziemy się martwić, że kable będą odpinać się z magnetycznych przyssawek. 
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WITRYNA

CE
CH

YXtorm XB302

119,00 €

www.xtorm.eu

 + Dołączone dwa przewody USB-C
 + Duża pojemność akumulatora: 20000 

mAh
 + Możliwość ładowania czterech urządzeń 

równocześnie

NAZWA

CENA

OCENA

Tutaj dwa przewody USB-C wciska się w zapadki, które nie pozwolą im się wysu-

nąć. Same kable są bardzo solidne. Całe wykonane z elastycznej gumy, pozwalają się 

wyginać, ale ma się jednocześnie wrażenie, że bardzo trudno będzie je uszkodzić. 

Xtorm posiada w swojej ofercie również specjalną edycję tego power banku, gdzie 

obok przewodu USB-C jest drugi kabel z końcówką Lightning. Koniec z martwie-

niem się o kable, bo te mamy zawsze pod ręką.

Nie mam wątpliwości,  
że Xtorm XB302
to najwyższa jakość wśród power banków. Począwszy od eleganckiego wyglądu, 

przemyślanej konstrukcji, świetnych parametrów i wyposażenia power banku 

w kable USB-C, ten sprzęt stanowi wybór dla wymagających użytkowników, którzy 

poszukują sprzętu bez kompromisów.

https://www.xtorm.eu/en/xtorm-series/xb3-series/xtorm-45w-power-bank-rover-20000/
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WD MY PASSPORT  
FOR MAC
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Western Digital odświeżył swoją najpopularniejszą linię dysków przenośnych My 

Passport. Nowa odsłona tej serii przynosi duże zmiany w wyglądzie dysku oraz 

możliwość łatwego podłączenia do komputerów Apple ze złączem USB-C. Edycja 

My Passport dla komputerów Mac nie jest tylko sformatowana pod system macOS. 

W pudełku znajdziemy również jakże przydatny przewód Micro-USB na USB-C.

Mobilny  
nośnik danych
WD My Passport for Mac został skutecznie „odchudzony”, dzięki czemu można go 

jeszcze wygodniej przenosić. Waży zaledwie 120 g, a wymiary 107 x 75 x 19 mm 

zapewniają dosłownie lekkość korzystania z niego jako mobilnego nośnika danych. 

Plastikowa obudowa jest jednak na tyle solidna, że podczas noszenia dysku razem 

z innymi rzeczami w przegrodzie torby nie dostrzegłem pojawiania się na niej rys.

Wolny transfer
Dysk wyposażony jest w interfejs USB 3.2 dający spore możliwość transferu danych 

na poziomie do 20 GB/s.. Tego zachęcającego wyniku nie był jednak w stanie osiągnąć 

dysk talerzowy umieszczony w obudowie. Podczas testów maksymalne prędkości 

kopiowania danych wynosiły: zapis – 114 MB/s, a odczyt – 118 MB/s. Nie są to prędko-

ści, które zachwycą nas podczas pracy. Nie będzie można wykorzystać tego nośnika 

do komfortowej pracy na dużych plikach. Przeznaczeniem My Passport for Mac jest 

zdecydowanie magazynowanie i przenoszenie informacji.

114TESTY



115TESTY

Nie bez powodu  
WD nazywa te dyski paszportami
Ich niewielki rozmiar sprawia, że bez problemu skryjemy je w kieszeni marynar-

ki. Lubię ten nowy wygląd dysku. Dobrze się prezentuje zarówno na biurku, jak 

i podczas codziennej pracy w terenie. Rozczarowuje natomiast prędkość zapisu 

sięgająca zaledwie 114 MB/s. Dyski talerzowe mają swoje ograniczenia, których nie 

da się obejść. Western Digital to jeden z liderów produkujących nośniki danych. I to 

jest ważny argument za tym, że możemy powierzyć nasze dane dyskowi Passport 

for Mac. Ponadto urządzenie posiada trzyletnią gwarancję, co również wzbudza 

zaufanie do jakości tego dysku.

WITRYNA

CE
CH

YWestern Digital My 
Passport for Mac

od 460,00 zł

www.westerndigital.com

 + Niewielkie rozmiary i waga
 + Duże pojemności do 5 TB

 − Brak wejścia USB-C  
w dysku

 − Wolny transfer danych

NAZWA

CENA

OCENA

https://shop.westerndigital.com/pl-pl/products/portable-drives/wd-my-passport-for-mac-usb-3-0-hdd#WDBA2D0020BBL-WESN
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HÄHNEL FLEXX 3-IN-1
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Wypatrywałem nowego iPhone’a z USB-C. Nie żebym był wielkim zwolennikiem 

tego złącza, doceniał jego kształt czy możliwości transferu danych. Chciałem tele-

fon z nową wtyczką z jednego powodu – zmniejszenia ilości kabli w podróży. Dziś 

muszę brać ze sobą przynajmniej przewód do laptopa, Apple Watcha i telefonu. 

Jeśli pracuję z dźwiękiem, dochodzi do tego konieczność ładowania sprzętu reje-

strującego audio. Pakowanie tych wszystkich niezbędnych akcesoriów było mocno 

dokuczliwe. Na szczęście: było, bo przewód Hähnel Flexx wybawił mnie z opresji 

i uwolnił od nadmiaru złącz.

Jeden wytrzymały przewód.  
Trzy niezbędne końcówki
Flexx to jeden przewód i trzy końcówki. Posiada złącza: Lightning, USB-C i micro-

-USB. Z łatwością pozwala na ładowanie laptopa, zasilenie iPhone’a oraz aparatu ze 

„starym USB”. Odpowiednie dopasowanie końcówki wymaga od nas nałożenia na 

micro-USB jednego z dwóch złącz przymocowanych na gumowych końcówkach. 

To rozwiązanie pozwala na niebywałą żywotność kabla, dzięki czemu nie musimy 

obawiać się urwania nasadek. Sam kabel również został wykonany z wytrzymałej 

plecionki. Producent gwarantuje, że można na nim zawiesić 20 kilogramów. Nie 

sądzę, że będziemy próbować tak ekstremalnych wyzwań. Raczej poddamy prze-

wód nieustannym wygięciom. I tu pomimo wysokiej odporności na uszkodzenia 

mechaniczne przewód jest bardzo elastyczny. Przy samych końcówkach, które 

są najbardziej narażone na uszkodzenia (najczęściej pękają podczas użytkowania 
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zwykłych kabli), są wysoko nałożone gumowe uszczelnienia chroniące przed pęknię-

ciem. Te wszystkie elementy sprawiają, że przewód wygląda bardzo solidnie i daje 

pewność działania nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Niezbędnik w podróży
FLEXX to jedno z podstawowych akcesoriów, jakie warto zabrać ze sobą w podróż. 

Zamiast kilku przewodów ten jeden pozwoli nam uzyskać więcej miejsca w pleca-

ku. Elegancko zwinięty i spięty gumową opaską będzie praktycznie niezauważalny. 

Chociaż trudno przejść obok niego obojętnie, bo kolory, w jakich został wyproduko-

wany, skutecznie przyciągają wzrok. Ma to nie tylko walor estetyczny, ale pozwoli nam 

łatwo wypatrzyć go wśród innych akcesoriów. Niewątpliwym atutem jest również 

długość kabla. Dwa metry w zupełności wystarczą na swobodne ładowanie telefonu 

na lotnisku lub innym miejscu z ograniczonym dostępem do gniazdka. 

Sam codziennie zmagam się z irytującą rzeczywistością nadmiaru złącz. Hähnel 

FLEXX 3-IN-1 jest świetnym pomysłem na irytujący problem żonglowania prze-

wodami. Nienaganna jakość wykonania i świetny wygląd to kolejne atuty tego 

doskonałego akcesorium.

WITRYNA

CE
CH

YHähnel FLEXX 3-IN-1

169,00 zł

www.hahnelusa.com

 + Trzy złącza w jednym przewodzie
 + Długość 2 metry
 + Świetna jakość wykonania
 + Wytrzymała konstrukcja

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.hahnelusa.com/irish-shop/flexx_3in1_cable/
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 17
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Gdy pisałem poprzednią część pamiętnika dewelopera HomeKit, za oknem było 

ponad 20°C, a ja siedziałem w krótkich spodniach i koszulce. Teraz stopni jest 

ledwie kilka, a nocami trafiają się już przymrozki. Rozpoczął się sezon grzewczy 

i pojawiające się znacznie częściej dymy nad okolicznymi kominami spowodowały, 

że odszukałem leżący gdzieś od ponad półtora roku czujnik pyłu.

Gdy szukałem  
sobie miejsca do zamieszkania
poza miastem, zapach dymu z kominów mi nie przeszkadzał. Potrafiłem rozróżnić, 

czy któryś z sąsiadów dorzucił do kominka brzozę czy dąb. Zapach dymu brzozo-

wego jest naprawdę przyjemny. Nawet kwaśna woń z węgla brunatnego zamiast 

obaw o oskrzela przywoływała wspomnienia z pobytów u babci w NRD. Jednak to 

było 16 lat temu. Teraz niestety coraz częściej, pomimo przytłaczającego nas dobro-

bytu, trafiają do pieców paliwa, delikatnie pisząc, gorszej jakości, a świadomość 

szkodliwości wszelkich pyłów ze spalania nawet suchego drewna, jest powszechna. 

Rozpowszechniły się też stacje pomiarowe raportujące stan atmosfery.

Ponieważ HomeKit przewiduje akcesoria mierzące jakość powietrza, jak się domy-

ślacie, także i ja postanowiłem takie zrobić. Czujnik jakości powietrza w HomeKit 

ma jedną obowiązkową charakterystykę. Jest nią indeks jakości od 1 (bardzo 

dobra), przez 2 (dobra), 3 (poprawna), 4, (słaba) po 5 (zła). Można jeszcze usta-

wić stan „nieznana”. Nie ma poziomu „bardzo zła” stosowanego np. przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Jako dodatkowe charakterystyki poza indeksem 
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jakości czujnik może podawać stężenia: ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 

gazów organicznych (VOC) oraz pyłu zawieszonego wielkości 2,5 i 10 mikrometrów.  

Te dwie ostatnie wartości mierzy właśnie odnaleziony przeze mnie czujnik i są one 

bardzo ważne dla zdrowia. Te mniejsze cząstki (2,5 µm) potrafią z płuc przeniknąć 

do krwi, a większe (10 µm) osadzają się głęboko w nich.

Metod pomiaru pyłu  
o tych frakcjach jest wiele
Tylko cześć z nich jest uznawana za „referencyjne” i niestety urządzenia mierzące 

w ten sposób są bardzo drogie, a ponadto często wymagają specjalnej obsługi. Dlatego 

zanim zacząłem tworzyć kod do mojego czujnika, postanowiłem zrobić badanie  

(po angielsku research), czy wartości z sensora za mniej niż 100 zł są coś warte. 

Okazało się, że czujniki stosujące pomiar za pomocą diody laserowej i rozprosze-

nia światła właśnie firmy Plantower, a taki mam, podają wyniki bardzo zbliżone do 

pomiarów profesjonalnych. W sieci znalazłem wiele prac porównujących różne czuj-

niki „amatorskie” i Plantower wypadał najlepiej. Jedna z prac postała na Politechnice 
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Wrocławskiej i  była publikowana w  wielu światowych, branżowych pismach.  

Przez niemal rok zbierano dane porównawcze, a wyniki okazały się bardzo zachę-

cające. Według naukowców tanie czujniki również dobrze nadają się do określania 

stanu powietrza, którym oddychamy.

Plantower PMS1003 podobnie jak inne czujniki tej firmy komunikuje się z kontro-

lerem za pomocą UART (dwa przewody TX i RX). Dodatkowo posiada wyście resetu 

i zmiany stanu z uśpienia na aktywny. Te wyjścia są opcjonalne i nie ma koniecz-

ności ich podłączania. Wybudzać i usypiać urządzenie można za pomocą komend 

przesyłanych po UART. Sprawę komplikuje jedynie zasilanie. PMSx003 wymaga  

5 V, choć komunikacja jest realizowana za pomocą 3,3 V. Pobór prądu podczas 

pomiaru też nie jest mały, bo trzeba zasilić wentylatorek, który pompuje powietrze 

przez sensor. To nawet do 200 mA, choć w spoczynku poniżej 200 µA. Z tych powo-

dów postanowiłem na początek dodać sensor do mojej bramki HomeKit, która jest 

wyposażona w ekran i inne sensory, a zasilana jest z USB.

Kolejnym ułatwieniem  
są aż trzy porty UART
standardowo obsługiwane przez zastosowany przeze mnie układ ESP32. Jednego 

już używam do komunikacji z modułem łączności ESP8266, drugiego do wygodnego 

odpluskwiania, czyli monitoringu podczas programowania i testów, a do trzeciego 

podłączyłem wspomniany PMS.

Odczyt danych, gdy już umie się korzystać z UART, jest banalny. Jednak aby zmniej-

szyć zużycie sensora, który po kilku latach wciągania pyłu, choć jego konstrukcja 
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jest przemyślana i odporna, ma prawo się zanieczyścić, 

pomiar nie jest wykonany stale. Co 90 sekund wysyłam 

komendę „pobudka”, odczekuję 7 sekund (dobrałem czas 

doświadczalnie), aż strumień powietrza oraz pomiary się 

ustabilizują i następnie odczytuję siedem kolejnych warto-

ści i usypiam sensor odpowiednią komendą. Pozostaje ono 

w spoczynku około 76 sekund. Z siedmiu pomiarów odrzu-

cam po dwa skrajne, a z trzech wyciągam średnią. I na podstawie 

tych wartości określam indeks jakości powietrza, wybierając gorszy z nich do poka-

zania w HomeKit. Przy okazji zmieniam wygląd buźki na ekranie wyświetlacza 

zależnie od stanu powietrza. Więcej pracy niż opanowanie odczytów z sensora 

wymagało dodanie i oprogramowanie obsługi charakterystyk w HomeKit.

Odczyty okazały się bardzo zbieżne z tym, co udawało się wyczuć nosem. Sensor 

wykrywał idealnie moment, gdy któryś z sąsiadów zaczynał rozpalać w piecu. 

Jednak dla zdrowia ważne są wartości zebrane w dłuższych okresach. I właśnie 

do tego zamierzam się zabrać niebawem. Sensor będzie zbierał dane dobowe i na 

żądanie prezentował średnią dobową oraz średnie godzinowe.

Kolejnym etapem będzie stworzenie sensora do stałej pracy na zewnątrz. Teraz moją 

bramkę po prostu podpinam do powerbanku i wystawiam na taras pod daszkiem. 

Jednak następnym etapem będzie czujnik zewnętrzny. Niestety, nawet robiąc pomiar 

raz na 10 minut, może wymagać zasilania z czterech baterii D, co i tak wystarczy 

ledwie na trzy miesiące. Będzie trzeba pomyśleć o akumulatorach. Innym wyjściem 

jest podłączenie do zasilania, bo na zewnątrz i tak mam przynajmniej kilka prze-

łączników, do których wystarczy wgrać nowe oprogramowanie i podłączyć sensor.

Czy i w jakim zakresie udało się zrealizować moje plany, postaram się napisać 

w następnym odcinku. Dodam, że czeka mnie też inna praca związana z przepro-

jektowaniem i uelastycznieniem własnego protokołu komunikacji z akcesoriami. 

Choć brzmi groźnie, to nie powinien to być bardzo skomplikowany zabieg. Jednak 

możecie trzymać kciuki!



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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