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Pierwsze wrażenia

Okres świąteczny zbliża się wielkimi krokami. Do Gwiazdki pozostał mniej więcej miesiąc,
a do mikołajek dwa tygodnie. Czas zatem pomyśleć
o prezentach, zarówno tych dla siebie, jak i dla naszych bliskich.
Co mógłby dostać użytkownik czy fan Apple,
a co wybrałby on na prezenty dla innych, niekoniecznie przywiązanych do produktów firmy
z Cupertino? Którego iPhone’a kupić na prezent, czy
zdecydować się na Maca, czy może wybrać iPada.
Jakie akcesoria położyć pod choinką użytkownikowi produktów Apple, jaki zaś smartfon i komputer
wybrać dla rodziny, która woli pozostać przy Androidzie i Windowsie? Dla wielu nie będą to łatwe decyzje, tym bardziej, że świąteczne zakupy wiążą się
ze sporymi wydatkami.
W niniejszym numerze MyApple Magazynu staramy
się podsunąć Wam ciekawe pomysły na prezenty
i pomóc w wyborze różnych technologicznych gadżetów, które naszym zdaniem mogłyby znaleźć się
pod choinką.
Czy takim gadżetem jest najnowszy iPad Pro?
A może to jednak narzędzie tylko dla zawodowców? Na to pytanie także staramy się odpowiedzieć
w bieżącym numerze magazynu.
Serdecznie zapraszam do lektury
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Porównanie

Którego iPhone’a wybrać
Grzegorz Świątek



Apple iPhone’em stoi. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Apple
sprzedało ponad 150 milionów sztuk tych urządzeń, a w ostatnim, świątecznym kwartale 2014 roku sprzedano ich prawie 75 milionów. Większość przychodów spółki generuje właśnie sprzedaż iPhone’ów. Obecnie w oficjalnej
dystrybucji Apple znajduje się pięć modeli iPhone’ów, ale do naszego zestawienia postanowiliśmy dołożyć jeszcze jeden, który można kupić u resellerów oraz w marketach ze sprzętem elektronicznym. iPhone 4s, bo o nim
mowa, znajduje się także w ofercie niektórych operatorów sieci komórkowej. Tak więc decydując się na zakup iPhone’a jako prezentu gwiazdkowego, możemy być niemal pewni, że znajdziemy coś dla prawie każdego typu
użytkownika.
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Porównanie

Zacznijmy od 4s. Urządzenie zaprezentowane zostało w 2011 roku, więc jego cykl życia
znajduje się w końcowej fazie. Nie przeszkadza to jednak, aby smartfon ten stosowany
był na przykład jako telefon służbowy. Można
na nim zainstalować najnowszą wersję iOS,
co oznacza, że przechowywane w nim dane
są bezpieczne, ponieważ Apple na bieżąco
wprowadza poprawki do swojego systemu.

iPhone 4s to dobry telefon
dla seniora. Obecnie modne
stały się dedykowane
dla tej grupy użytkowników
urządzenia, ale osobiście
przekonałem się,
że dla seniora łatwiejszy
w obsłudze jest właśnie
smartfon Apple.
Niewielki rozmiar sprawia, że urządzenie
jest poręczne. Niska wydajność nie pozwoli
nam na uciechę z najnowszych gier, ale przecież nie w tym celu korzysta się z telefonu
służbowego. Model ten oferowany jest z pamięcią o pojemności 8 GB. To nie jest wiele,
ale - ze względu na obecne możliwości zastosowania tego urządzenia - wystarczająco.
Zmieścimy w nim zdjęcia oraz kilka dodatkowych aplikacji, z których korzystamy w pracy.
iPhone 4s to - wbrew pozorom - także dobry telefon dla seniora. Obecnie modne stały
się dedykowane dla tej grupy użytkowników
urządzenia, ale osobiście przekonałem się,
że dla seniora łatwiejszy w obsłudze jest właśnie smartfon Apple. Dzieje się tak za sprawą
dużego dla tych osób, 3,5-calowego ekranu
typu Retina oraz - jak określają starsze osoby - „obrazkowego menu”. W celu przeczytania wiadomości SMS wystarczy dotknąć ikonę
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„Wiadomości”, a w celu wykonania połączenia dużą zieloną słuchawkę podpisaną „Telefon”. Okazuje się, że iOS jest bardziej intuicyjny niż systemy, które dostosowywane są dla
starszych osób.
Kolejnym modelem jest iPhone 5s. Ten kupić
można w Apple Online Store. Od 4s odróżniają go przede wszystkim: większy, 4-calowy
ekran, Touch ID, znacznie wyższa w porównaniu do 4s wydajność oraz koprocesor. O ile
ekran o przekątnej 3,5 cala wydaje się nieco
mały, to rozmiar tego w modelu 5s stanowi
dobry kompromis między wygodą użytkowania i wielkością wyświetlanego obrazu. Doskonale sprawdzi się jako smartfon dla osób
z małymi dłońmi. O ile Touch ID nie jest niezbędne w iPadach, to w przypadku iPhone’ów
znacznie ułatwia i uprzyjemnia korzystanie
z nich. Czytnik linii papilarnych eliminuje konieczność wpisywania kodu za każdym razem,
gdy chcemy odblokować urządzenie. Nieco
ponad6 razy wyższa niż w przypadku 4s wydajność pozwala na zainstalowanie większości dostępnych na rynku gier i aplikacji oraz
znacznie wydłuża cykl życia urządzenia. Koprocesor przyspiesza działanie smartfona
dzięki odciążeniu procesora. Oprócz śledzenia ruchu użytkownika telefonu komponent
odpowiada także za komunikację z zewnętrznymi akcesoriami. Dzięki energooszczędnej
transmisji danych smartfon ten może współpracować z rozmaitymi urządzeniami peryferyjnymi, nie aktywując przy tym dodatkowych
procesów układu A8. W praktyce oznacza to,
że 5s sprawdzi się jako akcesorium fitnessowe. Wspomnieć tutaj wypada o trwającej
właśnie promocji na te urządzenia. W iDream
iPhone’a 5s można kupić już za 1999 zł.
Zeszłoroczne modele smartfonów Apple
od swoich poprzedników różnią się przede
wszystkim wielkością ekranu. W 2014 roku
Apple po raz pierwszy postanowiło zaprezentować dwa modele w ramach jednej generacji: iPhone 6 z ekranem o przekątnej
4,7 cala oraz 6 Plus z ekranem o przekątnej



Porównanie

5,5 cala. Ten pierwszy to według wielu najlepsza relacja wielkości do wygody użytkowania, jednak osoby z mniejszymi dłońmi
mogą mieć niewielkie problemy z korzystaniem z niego na co dzień. 6 Plus to tak zwany
phablet, czyli urządzenie, które łączy w sobie
cechy smartfona i tabletu. Warto pamiętać,
że obsługa tego urządzenia jedną ręką jest
dla przeciętnego człowieka praktycznie niemożliwa, co może sprawiać problemy, gdy
chcemy zrobić coś na nim „w biegu”. Wiele
osób przyjęło koncepcję urządzenia uniwersalnego, którym z założenia ma być phablet.
Ekran jest znacznie mniejszy niż w iPadach,
ale decydując się na uniwersalne rozwiązanie, należy godzić się na pewne kompromisy.
Wszystkie iPhone’y „z Plusem” charakteryzują
się także najdłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu baterii. W kwestii wydajności
wiele się nie zmieniło. iPhone’y serii 6 są tylko około 15% bardziej wydajne niż 5s. Modele
te, jako pierwsze iPhone’y, wyposażone zostały w technologię NFC wspierającą jedynie
usługę Apple Pay, która w Polsce praktycznie
nie funkcjonuje. Nie warto więc zajmować się
tym tematem.

Każdy model iPhone’a
wart jest pieniędzy, które
musimy za niego zapłacić.
Należy rozważyć jedynie cel,
do którego wykorzystywany
będzie nowy smartfon.
Pozostała jeszcze najnowsza generacja iPhone’ów – 6s i 6s Plus. Główne różnice w porównaniu z poprzednikami są trzy: Nieco ponad
50% większa wydajność, lepsze parametry
techniczne obu kamer oraz technologia 3D
Touch. Pierwsza sprawia, że nowe iPhone’y
sprawnie obsłużą najbardziej wymagające aplikacje oraz gry. Smartfony te zastąpić
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mogą przenośną konsolę do gier. Druga to zarazem wada, jak i zaleta. Lepsza jakość zdjęć
oraz filmów wideo wiąże się z większą ilością
pamięci niezbędnej do ich zapisu i przechowywania. Przy kupnie któregoś z najnowszych
iPhone’ów zalecamy zastanowić się nad wyborem wersji z większą pamięcią, co oczywiście wiąże się z wyższą ceną. Minuta wideo
nagranego w rozdzielczości 4K zajmuje aż 375
MB pamięci. Ostatnią różnicą jest zastosowanie technologii 3D Touch, która, w ogromnym skrócie, wykrywa siłę nacisku na ekran,
od której zależy rodzaj wywołanej funkcji.
Więcej na ten temat znaleźć można w 9 numerze MyApple Magazynu.
Podsumowując, w sprzedaży znajduje się kilka modeli smartfonów Apple, które dostosowane są do potrzeb różnych grup odbiorców.
4s to dobre urządzenie jako prosty smartfon
służbowy oraz telefon dla seniora. Jego cena
jest stosunkowo niewysoka, a urządzenie
z pewnością jest jej warte. Należy jedynie pamiętać o tym, że nie jest ono naszpikowane
najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. 5s to dobry kompromis między
ceną a jakością. Wydajność pozwala na cieszenie się z niektórych dostępnych gier, a Touch ID sprawia, że smartfon ten nie wydaje
się aż tak stary. Kolejna generacja to przede
wszystkim większe ekrany. iPhone 6 to chyba
idealny kompromis między wielkością ekranu
i wygodą użytkowania. 6 Plus może zastąpić
mały tablet. Najnowsze smartfony od Apple cechują się bardzo wysoką wydajnością,
co znacznie wydłuży ich cykl życia. Minusem
jest wysoka cena. Każdy model iPhone’a wart
jest pieniędzy, które musimy za niego zapłacić. Należy rozważyć jedynie cel, do którego
wykorzystywany będzie nowy smartfon.

Ilustracje: tytułowa - ideeconcept.pl
fotografie produktów - materiały Apple

Poznaj wskazówki Grzegorza



komentuj



Jaki prezent?

iPhone 4s
Grzegorz Świątek



Smartfon zaprezentowany został w 2011 roku.
Wycofany z oficjalnej dystrybucji Apple, lecz
wersję z 8-gigabajtową pamięcią z łatwością
znaleźć można w ofercie marketów ze sprzętem elektronicznym oraz niektórych operatorów sieci komórkowych.
Co prawda na 4s zainstalować można najnowszą wersję systemu iOS, ale jego użytkownikom przeszkadzać może niska wydajność
oraz brak Touch ID. 3,5-calowy ekran może
być zarówno wadą, jak i zaletą. Cena od złotówki u operatorów do około 1200 zł w elektromarketach. Dobra relacja ceny do jakości.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina,
- niska cena,
- nadal obsługuje najnowszą wersję iOS,
- dobry jako telefon służbowy i dla seniora,
- odpowiedni dla osób z małymi dłońmi.
 WADY:
- mały ekran,
- brak Touch ID,
- niska wydajność.
Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

iPhone 5s
Grzegorz Świątek



Zaprezentowany w 2013 roku. Najstarszy model w oficjalnej dystrybucji. Pierwszy iPhone z funkcją Touch ID, która uprzyjemnia
jego użytkowanie. Według testów przeprowadzanych za pomocą aplikacji Geekbench
jest ponad sześć razy bardziej wydajny niż 4s.
Większy, 4-calowy ekran to dobry kompromis
między wygodą użytkowania, a wielkością wyświetlanego obrazu.
5s to także pierwszy iPhone wyposażony
w koprocesor M7, co sprawia, że urządzenie
sprawdzi się także jako akcesorium fitnessowe. Za wersję z 16-gigabajtową pamięcią zapłacić trzeba 1999 zł.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina,
- Touch ID,
- dobra relacja ceny do jakości,
- pierwszy iPhone z koprocesorem,
- odpowiedni dla osób z małymi dłońmi.
 WADY:
- ekran mniejszy od standardów oferowanych
przez konkurencję.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

iPhone 6
Grzegorz Świątek



W porównaniu z poprzednimi modelami zeszłoroczna generacja iPhone’ów wyróżnia się
przede wszystkim większą przekątną ekranu.
4,7 cala to według wielu najlepsza relacja wielkości do wygody użytkowania, jednak osoby
z mniejszymi dłońmi mogą mieć niewielkie
problemy z korzystaniem z niego na co dzień.
Jest około 15% bardziej wydajny niż 5s. Model ten wyposażony jest w technologię NFC
wspierającą jedynie usługę Apple Pay, która
w Polsce praktycznie nie funkcjonuje.
Wersja z pamięcią flash o pojemności 16 GB
kosztuje 2699 zł.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina o przekątnej 4,7 cala,
- dobra relacja wielkości ekranu do wygody
jego użytkowania.
 WADY:
- wysoka cena w stosunku do wydajności,
- nieodpowiedni dla osób z małymi dłońmi,
- niewiele bardziej wydajny od 5s.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

iPhone 6 Plus
Grzegorz Świątek



Pierwszy tak zwany phablet od Apple, czyli
urządzenie, które łączy w sobie cechy smartfona i tabletu. Zaprezentowany razem z iPhone’m 6. Od swojego mniejszego brata 6 Plus
różni się przede wszystkim wielkością ekranu
oraz optyczną stabilizacją obrazu.

 ZALETY:

Wydajność jest niemal identyczna. Wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala sprawia, że obsługa urządzenia jedną ręką jest dla przeciętnego człowieka praktycznie niemożliwa. 6 Plus
z powodzeniem zastąpić może niewielki tablet. 16-gigabajtowa wersja kosztuje 3199 zł.

 WADY:

- ekran typu Retina o przekątnej 5,5 cala,
- zastąpi mały tablet,
- optyczna stabilizacja obrazu,
- długi czas pracy na baterii.

- wysoka cena w stosunku do wydajności,
- może nie zmieścić się w kieszeni,
- obsługa jedną ręką niemal niemożliwa,
- niewiele bardziej wydajny od 5s.
Stosunek ceny do jakości:
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Jaki prezent?

iPhone 6s
Grzegorz Świątek



Najnowszy model smartfona od Apple. 50%
bardziej wydajny niż jego poprzednik oraz
około jedenaście razy mocniejszy niż najstarszy w zestawieniu 4s. Takie porównanie pozwala na uświadomienie sobie skoku technologicznego, który nastąpił w ciągu czterech
ostatnich lat. W porównaniu z poprzednią
generacją różnicę stanowią przede wszystkim
lepsze parametry obu kamer. Nowością jest
technologia 3D Touch, która potrafi wykryć
siłę nacisku na ekran, co całkowicie zmienia
sposób interakcji z urządzeniem.

 ZALETY:

Cena, jaką zapłacić trzeba za 16-gigabajtową
wersję, wynosi 3199 zł. Radzimy jednak zastanowić się nad wersją z większą pamięcią.

Stosunek ceny do jakości:
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- 3D Touch,
- ekran typu Retina o przekątnej 4,7 cala,
- dobra relacja wielkości ekranu do wygody
jego użytkowania,
- najbardziej wydajna seria iPhone’ów.
 WADY:
- bardzo wysoka cena,
- nieodpowiedni dla osób z małymi dłońmi.



Jaki prezent?

iPhone 6s Plus
Grzegorz Świątek



Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, 6s Plus to po prostu większy brat modelu 6s. Różnica to przede wszystkim wielkość
ekranu. Ze względu na wysoką wydajność najnowszy phablet ze stajni Apple sprawdzi się
także jako tablet do bardziej wymagających
zadań. Jego cena przewyższa jednak ceny iPadów.
Za podstawową wersję zapłacimy 3699 zł. Tak
samo jak w przypadku 6s, tutaj również należy zastanowić się nad wersją z pamięcią
o pojemności 64 GB.

 ZALETY:
- 3D Touch,
- ekran typu Retina o przekątnej 5,5 cala,
- zastąpi mały tablet,
- optyczna stabilizacja obrazu,
- długi czas pracy na baterii,
- najbardziej wydajna seria iPhone’ów.
 WADY:
- bardzo wysoka cena,
- może nie zmieścić się w kieszeni,
- obsługa jedną ręką niemal niemożliwa.
Stosunek ceny do jakości:
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Jeśli nie iPhone to...
... smartfony z Androidem

Poznaj wskazówki Jacka



Jaki prezent?

Samsung Galaxy S6
Jacek Zięba



Linia S koreańskiego producenta przyniosła
nam w tym roku nie jeden, ale aż trzy świetne
smartfony. To jednak model Galaxy S6 trafił
do mojego zestawienia najlepszych smartfonów - ze względu na najlepszy stosunek jakości do ceny. Galaxy S6 Edge Plus jest dla wielu
użytkowników zbyt dużym smartfonem, natomiast jego mniejszy brat nie wyróżnia się
na tle podstawowego modelu niczym więcej
poza zagiętym ekranem, który nie jest zbyt
użyteczny.
Wracając jednak do Galaxy S6, warto zaznaczyć, że urządzenie cechuje się świetnym wykonaniem i designem, ekranem AMOLED o wysokiej rozdzielczości, odmienionym na lepsze
oprogramowaniem TouchWiz, a także rewelacyjną kamerą.
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 ZALETY:
- świetna kamera;
- bardzo dobrze działający czujnik linii papilarnych;
- elegancki design i dobre wykonanie;
- mocne podzespoły.
 WADY:
- nakładka TouchWiz nadal potrafi spowolnić
działanie urządzenia;
- stosunkowo krótki czas pracy na baterii.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

LG G4
Jacek Zięba



Od premiery LG G4 minęło już ponad pół roku,
ale topowy model koreańskiego producenta nadal trzyma się wysoko w zestawieniach
najlepszych smartfonów. Urządzenie cechuje
się świetną kamerą pozwalającą na kręcenie
filmów w 4K, mocnymi podzespołami oraz
możliwością szybkiej wymiany baterii, karty
microSD i klapki z tyłu obudowy. W G4 brakuje kilku rozwiązań znanych z urządzeń konkurencji, ale świetny stosunek jakości do ceny
rekompensuje niemal wszystkie braki.
Warto dodać, że urządzenie znakomicie leży
w dłoni za sprawą zaokrąglonej z tyłu obudowy i wygiętego wzdłuż osi pionowej ekranu.
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 ZALETY:
- świetna kamera;
- wymienna bateria, karta pamięci i plecki;
- dobry czas pracy na baterii;
- wygodna w użytkowaniu bryła urządzenia.
 WADY:
- system potrafi się zawiesić;
- ekran podatny na zarysowania;
- brak czujnika linii papilarnych.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

Moto X Style
Jacek Zięba



Nexus 6P niestety nie jest w tym momencie dostępny w Polsce, dlatego najlepszym
smartfonem z niemal czystym systemem Android pozostaje Motorola X Style. Specyfikacja techniczna tego smartfonu robi wrażenie
- jego hardware w połączeniu z najnowszym oprogramowaniem od Google sprawia,
że jest on niezwykle szybki. Co ważne, Motorola wyeliminowała błędy zeszłorocznego modelu - małą pojemność baterii i kiepskiej jakości aparat. Warto również dodać, że
na użytkowników czeka kilka dodatkowych
aplikacji, które wzbogacają ekosystem czystego Androida.

 ZALETY:
- czysty Android;
- długi czas pracy na baterii;
- aplikacje Motoroli.
 WADY:
- kamera nadal nie może konkurować z Apple,
Samsungiem i LG;
- ekran 5,7” może być dla wielu zbyt duży.

Stosunek ceny do jakości:

Osobom, które nie chcą wydawać dużych pieniędzy na smartfon, polecam inne modele
tej firmy - Moto X Play, Moto G i Moto E.
Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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Porównanie

Mini, Air czy Pro
- iPadów ci u nas dostatek
Grzegorz Świątek



Od pewnego czasu sprzedaż iPadów spada. Za jedną z głównych przyczyn
malejącego zainteresowania kupnem tych urządzeń podaje się długi cykl
życia tego typu produktów. Wystarczy przytoczyć fakt, że - według raportu
opublikowanego niedawno przez firmę Localytics - najpopularniejszymi modelami tabletów Apple są: iPad 2 z 2011 roku oraz iPad mini pierwszej generacji, który zaprezentowany został rok później. Urządzenia te nie są już dostępne w oficjalnej dystrybucji Apple, ale ze względu na ich popularność
uwzględnione zostały w niniejszym poradniku.
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Porównanie

W ofercie Apple Online Store znajduje się
obecnie pięć modeli tabletów. Każdy z nich
jest świetnym gwiazdkowym prezentem.
Świadczyć mogą o tym wyniki sprzedaży tych
urządzeń. Od stycznia do września tego roku
sprzedano nieco ponad 33 miliony iPadów,
a w samym kwartale świątecznym poprzedniego roku liczba ta wyniosła prawie 21,5 miliona.

Mniejsze gabaryty modeli
mini sprawiają, że są one
poręczniejsze. Dzieje się to
jednak kosztem powierzchni
wyświetlanego obrazu.
Większe modele będą
lepszymi urządzeniami
domowymi
Wybór modelu uwarunkowany jest przede
wszystkim zasobnością portfela oraz celami,
do których będzie on wykorzystywany. Zacznijmy od najstarszych modeli w zestawieniu. Wspomniany iPad 2 oraz iPad mini pierwszej generacji różnią się wielkością oraz wagą.
Specyfikacja obu urządzeń jest identyczna.
Pierwszy z nich posiada ekran o przekątnej
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9,7, a drugi 7,9 cala. Jedną z głównych wad
tych urządzeń jest brak ekranu typu Retina,
który charakteryzuje się większym zagęszczeniem pikseli na cal długości, co w praktyce oznacza, że jest on o wiele bardziej wyraźny niż wyświetlacze urządzeń starszych
generacji. Nie będzie to dużym problemem
dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu
z ekranami typu Retina, ponieważ nie są one
świadome różnicy w jakości wyświetlanego
obrazu. Tabletów tych nie polecamy tym, którzy mają już inne urządzenia ze wspomnianymi wcześniej wyraźniejszymi ekranami. Drugim poważnym mankamentem tych urządzeń
jest ich niska wydajność. Procesory stosowane w tych tabletach po raz pierwszy pojawiły się w 2011 roku w iPhone’ach 4s. To mówi
samo za siebie. Należy uświadomić sobie,
że kupując któreś z tych urządzeń, nabywamy coś, co lata świetności ma już za sobą.
iPad 2 i iPad mini całkiem nieźle sprawdzą
się na przykład przy przeglądaniu stron internetowych czy obsłudze skrzynki e-mailowej. Zapomnijmy o bardziej wymagających grach. Warto dodać, że wielu aplikacji
po prostu nie zainstalujemy na tych urządzeniach. Wynika to z ograniczeń narzuconych przez deweloperów. Ze względu na brak
ekranu typu Retina używanie tych tabletów
jako czytników e-booków nie jest najlepszym
pomysłem i może skończyć się szybkim zmęczeniem oczu. Warto dodać, że iPad 2 waży



Porównanie

nieco ponad 600 gramów, co da się odczuć
podczas dłuższego trzymania go w dłoniach.
Mini jest o połowę lżejszy, przez co dużo lepiej sprawdzi się podczas podróży. Taka zasada obowiązywać będzie wszystkie kolejne
generacje iPadów. Mniejsze gabaryty modeli
mini sprawiają, że są one poręczniejsze. Dzieje się to jednak kosztem powierzchni wyświetlanego obrazu. Większe modele będą lepszymi urządzeniami domowymi, bo - choć nieco
cięższe - mają zdecydowanie większe ekrany.

... dostępne w Apple Online
Store tablety podzielić można
na grupy, w których znajdą
się urządzenia o podobnej
wydajności, lecz o innych
gabarytach.
Kolejne tablety, które znalazły się w naszym
zestawieniu, można kupić w oficjalnej dystrybucji Apple. Są to dwa modele mini, dwa modele Air i jeden nazwany Pro. We wszystkich
tych urządzeniach znajduje się koprocesor,
który zastępuje lub wspomaga procesor
w określonych przypadkach. Komponent ten
jest bardziej energooszczędny niż podstawowy procesor, co pozwala na zachowanie długiego czasu pracy na baterii, mimo znacznego
skoku wydajności w porównaniu ze starszymi generacjami iPada. Podobnie jak w przypadku pierwszej generacji tych urządzeń, dostępne w Apple Online Store tablety podzielić
można na grupy, w których znajdą się urządzenia o podobnej wydajności, lecz o innych
gabarytach. I tak iPada Air pierwszej generacji zestawić można z iPadem mini 2. Specyfikacja techniczna tych urządzeń jest praktycznie taka sama. W porównaniu z opisywanymi
wcześniej modelami urządzenia te są o wiele
bardziej wydajne, co sprawia, że wykorzysty-
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wane mogą być nie tylko do konsumpcji treści. Możliwość instalowania na nich wymagających większej wydajności aplikacji sprawia,
że mogą one służyć do pracy. Co prawda
proces edycji grafiki czy filmów trochę potrwa, ale na potrzeby domowych zastosowań
to wystarczy. iPad Air jest niebezpośrednim
następcą iPada 2. Jest jednak ponad pięć razy
bardziej wydajny, posiada ekran typu Retina
oraz, co ważne, został dość znacznie odchudzony. Urządzenie waży 469 gramów. Różnica
wydaje się niewielka, ale jest dość wyraźnie
odczuwalna w praktyce. Jest ono także cieńsze, co sprawia, że jest dużo bardziej poręczniejsze niż jego „przodek”. Mini 2 znajdzie zastosowanie w podobnych obszarach co Air.
Należy jednak pamiętać, że posiada mniejszy
ekran i jest dużo lżejszy.



Porównanie

Kolejną grupę stanowią iPad Air 2 oraz mini
4. Od poprzedniej generacji różnią się przede
wszystkim ponad 50 % wyższą wydajnością
oraz faktem, iż posiadają czytnik linii papilarnych Touch ID, który znacznie ułatwia odblokowywanie urządzenia. Biorąc pod uwagę
fakt, że tablet używany jest raczej w warunkach spokojniejszych niż smartfon, nie należy
uznawać tego rozwiązania za największą zaletę tej generacji tabletów. Zdecydowanie jest
nią wspomniana już wydajność. Nieco bardziej wydajny jest większy z nich, ale oba
świetnie sprawdzą się jako przenośna konsola do gier oraz narzędzie do pracy, które z łatwością obsłuży większość dostępnych w App
Store programów do edycji grafiki czy wideo.

Mini 4 i Air 2 to najnowsze
urządzenia w swoich
kategoriach. Charakteryzują
się najwyższą wydajnością,
przez co ich cykl życia potrwa
najdłużej. Ceny są nieco
wyższe niż w przypadku
poprzednich generacji,
ale urządzenia te są ich warte.
Ostatni w naszym zestawieniu jest iPad Pro.
To zupełnie nowa kategoria tabletów. Podczas
prezentacji tego urządzenia Apple pochwaliło się, że jest ono bardziej wydajne od 80%
wszystkich komputerów PC, jakie trafiły na rynek w ostatnich sześciu miesiącach, a znajdujący się w nim układ graficzny bije inne
układy, jakie zamontowane są w 90% wszystkich komputerów, które trafiły na rynek w tym
okresie. Urządzenie posiada 12,9-calowy
ekran, z którego korzystać można za pomocą
stylusa. Akcesorium wyposażono w specjalny
czujnik, który pozwala na dokładne rysowa-
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nie na ekranie włącznie z rozpoznawaniem
siły nacisku. iPad Pro wielu osobom zastąpi
pewnie komputer. Duży ekran, bardzo wysoka
wydajność oraz wyższa niż w przypadku laptopów mobilność tego urządzenia sprawią,
że z pewnością znajdzie ono swoich zagorzałych zwolenników.
Podsumowując, na rynku znajduje się wiele
modeli iPadów. Nie należy przecież zapominać o iPadach 3 i 4, które naszym zdaniem
nie są jednak warte uwagi. Podobnie jest
z iPadem 2 oraz mini pierwszej generacji.
Ten drugi przez wielu uważany był za przestarzałego już w dniu premiery. Zaletą tych
urządzeń jest jedynie niska cena, ale ich cykl
życia powoli się kończy. Ci, którzy kupią któreś z nich, najszybciej będą musieli wymienić je na nowsze. Mini 2 i Air to dobra relacja
ceny do jakości. Urządzenia świetnie sprawdzą się do domowych zastosowań. Zagramy
na nich także w większość dostępnych w App
Store gier. Mini 4 i Air 2 to najnowsze urządzenia w swoich kategoriach. Charakteryzują
się najwyższą wydajnością, przez co ich cykl
życia potrwa najdłużej. Ceny są nieco wyższe niż w przypadku poprzednich generacji,
ale urządzenia te są ich warte. Warto dodać,
że czas pracy na jednym ładowaniu baterii wszystkich wymienionych wyżej modeli
jest podobny i wynosi około 8 godzin. Pozostał iPad Pro, który jest niemal dwa razy droższy od Air 2. Moc, którą dysponuje to urządzenie, nie zostanie wykorzystana w domowym
zaciszu, ale z pewnością wpłynie na znaczne
przedłużenie jego cyklu życia. Pro również jest
wart swojej ceny, ale nie każdemu potrzebny.
Nie kupujmy kombajnu, by skosić trawnik.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
Apple warto obserwować ofertę polskich resellerów. Przynajmniej jeden z nich - iDream
- jeszcze przed świętami powinien nas czymś
zaskoczyć.
Ilustracje: materiały Apple / ideeconcept.pl

Poznaj wskazówki Grzegorza
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Jaki prezent?

iPad 2
Grzegorz Świątek



iPad 2 zaprezentowany został w 2011 roku.
Jest to druga generacja tej linii urządzeń.
Na tablecie tym zainstalować można najnowszy system iOS, ale ze względu na niską
wydajność urządzenie posłuży nam raczej
do konsumpcji treści, a nie do jej tworzenia.
Brak ekranu typu Retina sprawia, że dłuższe
obcowanie z tym iPadem skończyć się może
bólem oczu. Na pewno nie zastąpi on czytnika e-booków.
Wiele do życzenia pozostawia także jakość
wykonanych tym urządzeniem zdjęć. Tablet
wycofany z oficjalnej dystrybucji Apple. Cena
w elektromarketach i sklepach internetowych
nie przekracza 1200 zł. Produkt niewart uwagi.

23

 ZALETY:
- bardzo niska cena
- nadal obsługuje najnowszą wersję iOS
 WADY:
- brak ekranu typu Retina
- niska wydajność
- ciężki
- brak możliwości obsługi niektórych aplikacji
z App Store
Stosunek ceny do jakości:

Jaki prezent?



iPad mini


Grzegorz Świątek
Produkt zaprezentowany został w 2012 roku.
Od początku urządzenie to budziło wiele kontrowersji, ponieważ jego specyfikacja techniczna niemal niczym nie odbiegała
od przedstawionego półtora roku wcześniej
iPada drugiej generacji. Wśród zalet mniejszego tabletu wymieniało się jego lekkość
oraz poręczność.
Przeciwnicy mówili, że to urządzenie było
przestarzałe już w dniu premiery. Mini 1 również wycofany jest z oficjalnej sprzedaży,
a jego cena nie przekracza 1200 zł. Produkt
niewart uwagi.
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 ZALETY:
- bardzo niska cena
- nadal obsługuje najnowszą wersję iOS
- poręczny
 WADY:
- brak ekranu typu Retina
- brak Touch ID
- niska wydajność
- brak możliwości obsługi niektórych aplikacji
z App Store
Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

iPad mini 2
Grzegorz Świątek



Najstarszy w oficjalnej dystrybucji Apple.
Tablet zaprezentowany rok później niż mini
1. Jego specyfikacja techniczna jest niemal
identyczna jak w przypadku iPada Air pierwszej generacji, co sprawia, że - według aplikacji Geekbench - jest ponad pięć razy bardziej
wydajny od swojego poprzednika. Na uwagę
zasługuje ekran typu Retina o przekątnej 7,9
cala.
Ze względu na niewielkie gabaryty ten model iPada dobrze sprawdza się jako towarzysz podczas biznesowych podróży. Za wersję z 16-gigabajtową pamięcią zapłacić trzeba
1299 zł.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina
- dobra relacja ceny do jakości
- poręczny
- wydajność iPada Air w niższej cenie
 WADY:
- brak Touch ID

Stosunek ceny do jakości:

Jaki prezent?



iPad mini 4


Grzegorz Świątek
Zaprezentowany razem z najnowszą generacją iPhone’ów. Łączy w sobie poręczność
znaną w tej linii produktów oraz wydajność
niemal równą iPadowi Air 2. Jest około 50%
szybszy niż mini 2. Na uwagę zasługuje czujnik Touch ID, który uprzyjemnia jego użytkowanie, szczególnie podczas wspomnianych
podróży.
Ze względu na wysoką wydajność można zainstalować na nim nowe, bardziej wymagające gry, co dla niektórych może być kluczowym
argumentem. Cena modelu z 16-gigabajtową
pamięcią wynosi 1699 zł.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina
- Touch ID
- dobra relacja ceny do jakości
- najbardziej wydajny z serii „mini”
- poręczny
 WADY:
- najdroższy z serii „mini”
Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

iPad Air
Grzegorz Świątek



iPad Air to niemal większy odpowiednik mini
2. Zasadniczą różnicą jest wielkość ekranu, która wynosi tutaj 9,7 cala. Sprawia to,
że urządzenie całkiem nieźle sprawdzi się zarówno w podróży, jak i na domowym fotelu.
Jego królestwo to zdecydowanie drugie z wymienionych wcześniej miejsc.
Ze względu na większe gabaryty jest nieco
mniej poręczny, ale rekompensuje to duży,
wyraźny ekran. Cena za podstawową wersję
wynosi 1699 zł.
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 ZALETY:
- ekran typu Retina
- dobra relacja ceny do jakości
- dużo lżejszy od iPada 2
- większy ekran za cenę mini 4
 WADY:
- brak Touch ID
Stosunek ceny do jakości:

Jaki prezent?



iPad Air 2


Grzegorz Świątek
Podobnie jak w przypadku Air i mini 2, to, co
różni go od iPada mini 4. generacji, to wielkość ekranu. Ze względu na wysoką wydajność i większą przekątną ekranu urządzenie
posłuży jako przenośna konsola do gier oraz
narzędzie do pracy, które z łatwością obsłuży
większość dostępnych w App Store programów do edycji grafiki czy wideo.
Wersja z pamięcią flash o pojemności 16 GB
kosztuje 2099 zł.

 ZALETY:
- ekran typu Retina
- Touch ID
- dobra relacja ceny do jakości
- najbardziej wydajny z serii „Air”
 WADY:
- najdroższy z serii „Air”
Stosunek ceny do jakości:
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iPad Pro


Grzegorz Świątek
iPad Pro to zupełnie nowa kategoria produktów. Tablet posiada ekran o przekątnej 12,9
cala, a najnowszy obecnie procesor produkowany dla urządzeń mobilnych Apple oraz 4
GB pamięci RAM sprawiają, że Pro jest o wiele bardziej wydajny niż iPad Air 2. Wystarczy
wspomnieć, że do pracy używają go zawodowi
graficy, a możliwość zastosowania stylusa Apple Pencil otwiera całkiem nowe możliwości.
Moc, którą dysponuje to urządzenie, nie zostanie wykorzystana w codziennym użytkowaniu.

 ZALETY:

Ze względu na cenę podstawowej wersji urządzenia, która wynosi 3999 zł, radzimy dobrze
przemyśleć jego zakup.

Stosunek ceny do jakości:
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- 12,9 calowy ekran typu Retina
- Touch ID
- wydajność porównywalna z komputerami PC
- możliwość obsługi za pomocą stylusa
- głośniki stereo
 WADY:
- kosztuje tyle co niejeden laptop konkurencji
- ciężki



Opinia

Czy iPad może zastąpić laptopa?
To zależy komu
Michał Masłowski



Wraz z pojawieniem się iPada Pro po raz kolejny rozgorzała dyskusja, czy iPad
może zastąpić komuś laptopa. O tak, niektórym użytkownikom z pewnością
może. Ale innym - raczej większości - w żadnym wypadku.
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Opinia

Przyznam się, że nie wiem, po co ta dyskusja. Przecież nawet Apple w swoim przekazie
reklamowym nie próbuje przekonywać użytkowników, że teraz już powinni wyrzucić swoje
komputery, gdyż mogą je w pełni zastąpić iPadem, a najlepiej nowym iPadem Pro. Owszem,
wszystkie reklamy czy materiały informacyjne
pokazują, że iPad Pro jest narzędziem do pracy, a nie do zabawy, ale gdzie było powiedziane, że jest już jedynym narzędziem do pracy? Tym samym sposobem można próbować
argumentować, że iPhone jest komputerem
osobistym. W pewnym sensie jest, ale konia
z rzędem temu, komu się uda wykorzystać
iPhone’a jako w pełni funkcjonalny komputer.

... wszystko można robić
na iPadzie. Jak najbardziej
można - młotkiem, jak się
ktoś bardzo uprze, też da radę
wkręcać śrubki. Tylko po co?
Część użytkowników
sobie poradzi.
Jest grupa użytkowników, która z zapałem
wartym lepszej sprawy przekonuje wszystkich,
że komputer już do niczego nie jest potrzebny
i że wszystko można robić na iPadzie. Jak najbardziej można - młotkiem, jak się ktoś bardzo uprze, też da radę wkręcać śrubki. Tylko
po co? Przy tym przekonywaniu o możliwości
pracy tylko i wyłącznie na iPadzie zostają wymienione następujące czynności:
•
•
•
•
•
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przeglądanie stron www,
korzystanie z poczty e-mail,
obsługa kalendarza,
oglądanie filmów,
przeglądanie galerii zdjęć,

•
•
•
•

prosta (bardzo prosta) obróbka zdjęć,
edycja dokumentów (plików tekstowych,
arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji),
obsługa programów typu to-do,
obsługa mediów społecznościowych (Twitter, Facebook itp.) - to akurat na urządzeniach mobilnych zostało doprowadzone
do perfekcji.

I to wszystko jest prawda. Wiele rzeczy można
wykonywać na iPadzie, ale pytanie, czy jest to
wygodne? Jeśli chodzi o wygodę codziennej
obsługi iPada, dużo zależy od doboru aplikacji. Możliwości iPada dramatycznie się zwiększają, gdy zainstalujemy na nim Dropboksa,
Evernote, Slacka, Wunderlist (lub inny program to-do), programy niezbędne do obsługi
Google Drive’a, 1Password, jakiś edytor tekstu
itd. Wiele zależy także od ciągłego rozwoju
iOS-a. Dodanie w iOS-ie 8.0 wtyczek, możliwości przenoszenia danych z jednego programu do drugiego, bardzo ułatwiło korzystanie
z iPada jako narzędzia do pracy, a nie jedynie
do konsumpcji treści. Swoje dołożył iOS 9.0,
gdzie umożliwiono pracę z dwiema aplikacjami jednocześnie na podzielonym ekranie.
To wszystko wydaje się oczywiste wśród…
czytelników MyApple Magazynu, MyApple.pl
czy też czytelników innych technologicznych
stron traktujących o Apple, a więc wśród osób
będących za pan brat z obsługą swojego iPada.

To jest bardzo proste,
ale nie dla wszystkich.
Tymczasem okazuje się, że nie jest to takie
łatwe. Dla wielu osób wykonanie najprostszych czynności jest - nawet na najbardziej
intuicyjnym systemie operacyjnym na świecie
- za trudne. Takie „drobiazgi” jak podpięcie
kalendarza czy kontaktów Google’a przerasta
umiejętności ogromnej rzeszy użytkowników.
Wśród moich znajomych często kończy się to
na prośbie „Skonfiguruj mi to”.



Opinia

Dłuższą chwilę walczyliśmy
z przypomnieniem
hasła do konta iCloud „Po co komu to hasło?
Nie można tak po prostu
czegoś zainstalować?
Jak na Windowsie?”
Mało tego, jest mnóstwo osób, które użytkują
swoje iPady tylko z tymi aplikacjami, które mieli pierwotnie zainstalowane, gdy wyjęli tablet
z pudełka. Ostatnio doradzałem znajomemu,
co powinien sobie ściągnąć na swojego iPada przed dłuższym pobytem w szpitalu, gdzie
nie planował zabierać komputera. Gdy wziąłem jego iPada do ręki, okazało się, że do tej
pory nie miał zainstalowanej żadnej aplikacji
z App Store’a wspomagającej produktywność
(chyba było tam kilka gier dla syna). Dłuższą
chwilę walczyliśmy z przypomnieniem hasła do konta iCloud - „Po co komu to hasło?
Nie można tak po prostu czegoś zainstalować? Jak na Windowsie?”. Po ustaleniu, jakie
w końcu było to hasło, doszło do targów, jakie
aplikacje należy zainstalować. Po krótkiej dyskusji stanęło jedynie na Gmailu (a i bez tego
by się przecież obyło). Ja w międzyczasie zaproponowałem całą masę programów typu
Slack, jakiś edytor tekstu, Evernote, Dropbox.
I co usłyszałem? „Ale po co?”. Takich użytkowników jest więcej niż się wydaje. Ich siła
przyzwyczajenia do obsługi tradycyjnych
komputerów jest tak wielka, że jego zmiana
- na używanie tylko tabletu - jest w zasadzie
niewykonalna. Nawet jeżeli 100% czynności,
które wykonują codziennie, byłoby możliwe
do zrobienia na iPadzie. Dla nich iPad jest tylko mobilną przeglądarką internetową. Jakakolwiek propozycja używania iPada do nieco
bardziej zaawansowanych czynności skutkuje
jedynie pytającym wzrokiem „Czego właściwie
chcesz ode mnie?”.
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Dla wielu iPad to za mało.
Jest także druga grupa użytkowników. Są to
te osoby, które co prawda znakomicie potrafią obsługiwać swoje iPady, ale te absolutnie
im do pracy nie wystarczają.
To wszelkiego rodzaju graficy, filmowcy, programiści, edytorzy stron internetowych, administratorzy różnych systemów itp. Oni potrzebują po pierwsze wyspecjalizowanego
oprogramowania, po drugie wielozadaniowości, a po trzecie często mocy obliczeniowej,
do której żaden iPad (nawet Pro) się nie zbliża.
Oni póki co z pobłażaniem patrzą na iPada
i de facto wykorzystują go podobnie jak Ci
„niedzielni” użytkownicy - do konsumpcji treści.

Użytkowników „iPad only”
jest garstka.
Tak, są z pewnością tacy użytkownicy, którzy już dzisiaj mogą zastąpić swój komputer
osobisty iPadem. To ci, którzy z jednej strony
potrafią wykorzystywać wszystkie jego możliwości, mają znakomicie dobrane aplikacje,
skonfigurowane usługi sieciowe, a z drugiej
strony faktycznie wykonują taki zakres czynności, że wszystko mogą zrobić na swoich iPadach. Czasami jest to może odrobinę karkołomne, wymaga zmiany przyzwyczajeń, ale się
da.
Śmiem jednak twierdzić, że ta grupa użytkowników jest niesłychanie wąska. Muszą oni iść
w niektórych sprawach (takich choćby jak organizacja plików) na daleko posunięty kompromis, i już naprawdę niewiele jest takich
śmiałków, którzy pozwalają sobie na ekstrawagancję i w ogóle rezygnują z posiadania
tradycyjnego komputera.
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iPad
komputerem w podróży.
Dla mnie iPad jest idealnym zastępcą komputera, którego mogę używać w podróży.
Mimo tego, że komputery są coraz lżejsze, coraz cieńsze i coraz dłużej trzymają na baterii,
to wciąż słabo spisują się w drodze. Pół biedy,
gdy podróżuję samochodem i torbę z laptopem mogę wrzucić do bagażnika, a następnie
używać go w pokoju hotelowym. Tak, wówczas zdecydowanie biorę ze sobą komputer.
Jeżeli jednak podróżuję np. pociągiem, potem chcę coś sprawdzić, jadąc w zatłoczonym
tramwaju, następnie muszę napisać szybkiego
maila, jadąc taksówką, a w międzyczasie muszę przeczytać wygodnie kilka dokumentów,
stojąc na przystanku autobusowym, to iPad
jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. Dlaczego nie iPhone? Bo np. wieczorem, wracając do domu pociągiem, chciałbym
coś wygodnie poczytać albo obejrzeć film,
ewentualnie przeczytać jakąś gazetę. Do takich supermobilnych zastosowań nadaje się
tylko iPad.

Kto wie, jeżeli zmiany
zapoczątkowane w iOS-ie
8 i 9 będą kontynuowane,
to może już wkrótce iPad
będzie naprawdę niezłym
sprzętem mogącym zastąpić
komputer. W moim przypadku
nie wyobrażam sobie tego,
ale któż zgadnie, co będzie
przy iOS-ie 15 albo 16.
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Zastąpienie komputera
przez iPada
jest niemożliwe. Jeszcze.

To co z tą pełną zastępowalnością komputera przez iPada? Moim zdaniem wciąż jeszcze nie jest to możliwe. Jest pewien katalog
czynności, które są w ogóle niewykonalne na
iPadzie. A nawet jeśli są, to jest to wybitnie
karkołomne i po prostu niewygodne.
W biznesie póki co nie ma na to szans. Tam
wymagany jest zupełnie inny dostęp do danych, do specjalistycznego oprogramowania,
a często do ogromnej mocy obliczeniowej.
O wiele szybciej widzę tę ewentualność
- aby iPad w pełni zastąpił komputer wśród tzw. niedzielnych użytkowników komputera. Tu potrzebna jest jednak większa
znajomość możliwości iPada i dostępnych
aplikacji, a przede wszystkim, co o wiele ważniejsze, zmiana przyzwyczajeń. Kto wie, jeżeli
zmiany zapoczątkowane w iOS-ie 8 i 9 będą
kontynuowane, to może już wkrótce iPad
będzie naprawdę niezłym sprzętem mogącym zastąpić komputer. W moim przypadku
nie wyobrażam sobie tego, ale któż zgadnie,
co będzie przy iOS-ie 15 albo 16.
Póki co, gdybym miał dzisiaj korzystać tylko
z iPada, to musiałbym pójść na pewne ustępstwa, jeżeli chodzi o wygodę pracy. Na dzisiaj
te ustępstwa są jeszcze zbyt duże. Choć trzeba przyznać, że z każdym kolejnym rokiem,
z każdą kolejną wersją iOS-a i kolejnymi update’ami programów są one coraz mniejsze.

Ilustracja: materiały Apple
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iPad Pro - pierwsze wrażenia
Krystian Kozerawski



iPad Pro to urządzenie, o którym
głośno było już na długo zanim
w ogóle Apple zaprezentowało je
oficjalnie podczas wrześniowej
konferencji. To, co od razu stało
się tematem dyskusji, to oczywiście jego wielkość i ekran o przekątnej wynoszącej 12,9 cala. Mówiło
się także o tym, że urządzenie to
może zastąpić laptopy, a przynajmniej zbliżyć linię urządzeń z systemem iOS do komputerów Mac
z systemem OS X. Pojawiały się nawet plotki o możliwym połączeniu
tych systemów w hybrydę, co ostatecznie nie nastąpiło. Czy iPad Pro
jest faktycznie taki duży i czy jest
w stanie zastąpić MacBooka? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, choć na ostateczny werdykt
będzie trzeba jeszcze poczekać.
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... choć na pierwszy rzut oka
iPad Pro wydaje się ogromny,
dość szybko przyzwyczaiłem
się do jego rozmiarów.
Po kilku godzinach zabawy
mój iPad Air 2 wydawał mi się
małą zabawką - miałem
wrażenie, że do ręki biorę
model mini.
Goliat o wadze Dawida
Przyznaję, że spodziewałem się ciężkiego i trochę topornego urządzenia, takiego
jak iPad pierwszej generacji, które trudno będzie utrzymać w dłoni. Obawy te w pierwszej
chwili spotęgował rozmiar iPada Pro. Moja
dłoń przygotowała się na spory ciężar. Podejrzewam, że to właśnie takie nastawienie
spowodowało bardzo pozytywne zaskoczenie
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po tym, kiedy faktycznie podniosłem go jedną ręką. Dodam, że testowałem model wyposażony w modem LTE, który jest o 10 gramów
cięższy (waży 723 gramy) od wersji łączącej
się z siecią tylko przez WiFi.
iPad Pro jest wygodny i dobrze wyważony,
dzięki czemu, trzymając go zarówno jedną,
jak i dwoma rękoma, nie czułem, by specjalnie ciążył w którąkolwiek stronę. Nie jest
to jednak urządzenie, które da się trzymać
w jednej dłoni przez dłuższy czas, podobnie
jak wspomniany wyżej iPad pierwszej generacji. iPad Pro jest od niego niewiele cięższy,
jednak ze względu na swoją wielkość wydaje
się nawet lżejszy.
Co ciekawe, choć na pierwszy rzut oka iPad
Pro wydaje się ogromny, dość szybko przyzwyczaiłem się do jego rozmiarów. Po kilku godzinach zabawy mój iPad Air 2 wydawał mi się
małą zabawką - miałem wrażenie, że do ręki
biorę model mini. Trudno mi sobie wyobrazić,
jakie byłyby moje odczucia, gdybym faktycznie zestawił iPada Pro z iPadem mini.
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iPad Pro przypomina mi powiększonego iPada Air 2. Pod wieloma względami forma obu
urządzeń jest podobna - właściwie identyczne krzywizny obudowy, położenie przycisków, gniazd, wykonanie. To po prostu kolejny
iPad, tyle że większy. Nawet grille głośników
są identyczne jak te w iPadzie Air 2, choć oczywiście w tym wypadku różnicą jest ich liczba
- zamiast dwóch głośników są cztery. Nowością, poza samymi rozmiarami urządzenia,
jest port „Smart Connector” znajdujący się
na jednym z dłuższych boków, pozwalający
na podłączenie do niego klawiatury Smart
Keyboard, której niestety nie dane mi było
sprawdzić. Akcesoria dla iPada Pro po prostu
są bardzo trudno dostępne.

nie to wynika przede wszystkim z tego, że pionowa rozdzielczość iPada z ekranem 9,7 cala
wynosi 2048 pikseli, czyli tyle, ile rozdzielczość pozioma iPada Pro - przy ustawieniu
obu urządzeń pionowo, z przyciskiem Home
na dole pod ekranem. Rozdzielczość pionowa ekranu w iPadzie Pro nie jest jednak dwukrotnie większa od rozdzielczości poziomej
ekranu w iPadzie Air, co wynika z potrzeby
utrzymania jednakowych proporcji. Zachowano także taką samą gęstość pikseli jak w iPadach Air i starszych modelach 3 i 4, która wynosi 264 piksele na cal. Wspomnieć wypada,
że ekran iPada Pro posiada więcej pikseli
niż ten montowany w 15-calowym MacBooku
Pro Retina.

Ekran

iPad Pro bardzo dobrze radzi sobie z ekranem o tej wielkości i rozdzielczości. Apple wyposażyło go w funkcję zmiany częstotliwości
odświeżania. W zależności od tego, czy wyświetlany na nim obraz jest statyczny, czy też
nie, częstotliwość odświeżania wynosi 30
albo 60 razy na sekundę. Pozwala to znacznie obniżyć zapotrzebowanie na energię tego
elementu i wydłużyć czas pracy urządzenia
na jednym ładowaniu.

iPad Pro posiada ekran o przekątnej wynoszącej 12,9 cala i rozdzielczości 2048 x 2732
pikseli (w orientacji pionowej). Wbrew pozorom nie jest to powierzchnia dwóch ekranów
iPada Air. Pracując w trybie dzielenia ekranu
pół na pół, ma się wrażenie, jakby pracowało
się na dwóch iPadach jednocześnie, jednak
wymiary każdego z okien są mimo wszystko
mniejsze, choć różnica jest niewielka. Wraże-
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Ekran wyświetla obrazy w żywych kolorach,
nie zauważyłem tutaj różnic ani na plus, ani
na minus w porównaniu z iPadem Air. Na tę
chwilę trudno jest mi jednak napisać coś
więcej, testowałem go tylko przy sztucznym
świetle i to w pomieszczeniu biurowym. Wyświetlane na nim zdjęcia wyglądały bardzo
dobrze, a wielkość ekranu pozwalała na wygodną ich edycję, np. w Adobe Lightroom.

Jedna rzecz,
której zdecydowanie
brakuje mi w tym urządzeniu,
to technologia 3D Touch.
Przyzwyczaiłem się już
do niej i używam jej na co
dzień na moim iPhonie 6s
Plus. Wydawać by się mogło,
że największe i najmocniejsze
urządzenie z systemem iOS
także powinno otrzymać
ekran umożliwiający tego typu
interakcję.
Jego duża powierzchnia potrafi wydobyć wreszcie z niektórych aplikacji to coś,
co przekonało mnie do rozpoczęcia w nich
pracy. Mowa o programach czy elementach
systemu, z których dotąd nie korzystałem
ze względu na ograniczenia wynikające właśnie z wielkości ekranu. Prezentowane przez
nie informacje nie mieściły się na nim, trzeba więc było je przewijać. Teraz wszystko dostępne jest na ekranie po jednym stuknięciu.
Widać to dobrze np. w panelu powiadomień
systemowych w widoku „Dzisiaj”, w którym
umieszczać możemy różnego rodzaju widgety.
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Jedna rzecz, której zdecydowanie brakuje mi
w tym urządzeniu, to technologia 3D Touch.
Przyzwyczaiłem się już do niej i używam jej na
co dzień na moim iPhonie 6s Plus. Wydawać
by się mogło, że największe i najmocniejsze
urządzenie z systemem iOS także powinno
otrzymać ekran umożliwiający tego typu interakcję. Niestety tak się nie stało. Podejrzewam, że jej brak w iPadzie Pro wynika po prostu z ograniczeń konstrukcyjnych. Nie wiem,
czy tak duża szklana powierzchnia poradziłaby sobie z silniejszym naciskiem. Niezależnie od tego, jakie były powody, brak 3D
Touch może doskwierać tym użytkownikom,
którzy korzystają z tego rozwiązania na nowych iPhone’ach i przesiadać się będą z nich
na iPada Pro.

Cztery głośniki
Zdecydowaną zaletą iPada Pro są cztery głośniki dające jakość dźwięku zdecydowanie
lepszą niż wszystkie inne urządzenia z iOS.
iPad Air 2 ma co prawda dwa głośniki, są one
jednak umieszczone na dolnym boku, z obu
stron gniazda Lightning. Nie gwarantuje to
względnie dobrej jakości dźwięku, a już na
pewno nie przy pracy w układzie poziomym,
kiedy oba głośniki grają tylko z jednej strony. W przypadku iPada Pro głośniki znajdują
się przy końcach obu krótszych boków. I choć
nie jest to sprzęt stereo, to da się już na nim
słuchać muzyki, w sytuacji, w której nie ma
pod ręką bardziej odpowiedniego urządzenia. Stosunkowo dobra jakość dźwięku płynącego z czterech głośników i duży ekran iPada
Pro pozwalają na wygodne oglądanie na nim
filmów.
Wspomnieć wypada także o płynnym dopasowywaniu wydobywającego się z nich dźwięku stereo do orientacji urządzenia. Niezależnie więc, czy trzymać go będziemy pionowo,
czy poziomo, lewy i prawy kanał będą po odpowiednich stronach.



Test

klawisze mają niemal
identyczne rozmiary
jak te w moim MacBooku Air.
Pierwszy raz pisałem
na iPadzie, stukając w ekran
i nie patrząc, gdzie stukam.
iOS 9
i interfejs użytkownika
Już podczas prezentacji nowego iPada zaskoczyło mnie to, że Apple nie zdecydowało się
na dostosowanie interfejsu systemu iOS 9
do tak dużego ekranu. Zdziwiłem się początkowo, że na tak dużym ekranie nadal mieści
się maksymalnie 25 ikon aplikacji (20 na każdym ekranie plus pięć ikon w systemowym
docku). Podobnie rzecz się ma w przypadku
zawartości folderów. W jednej karcie (widoku)

39

znajdować się może 16 ikon. Po kilkugodzinnej
zabawie z iPadem Pro zrozumiałem jednak,
że nie było takiej potrzeby. Moim zdaniem
25 ikon to optymalna ilość, której zwiększenie
mogłoby spowodować oczopląs u użytkownika. Mam też nadzieję, że w przyszłości Apple
nie zmieni zdania w tym temacie.

Klawiatura ekranowa
Z powodu braku dedykowanej klawiatury
Smart Keyboard zdecydowałem się przetestować klawiaturę ekranową nowego iPada.
Wielkość ekranu ma tutaj duże znaczenie. Wyświetlane na nim klawisze mają niemal identyczne rozmiary jak te w moim MacBooku Air.
Na oko nie byłem w stanie zauważyć różnicy.
Dzięki ich wielkości i rozplanowaniu pisanie
za pomocą klawiatury ekranowej jest o wiele
łatwiejsze niż na każdym innym urządzeniu
z iOS. Pierwszy raz pisałem na iPadzie, stukając w ekran i nie patrząc, gdzie stukam.
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Szkoda tylko, że Apple nie zdecydowało się lepiej wykorzystać dostępnej powierzchni, marnując ją na nienaturalnie rozciągnięte klawisze Shift, Caps Lock, Tab czy Return. Nadal
jest to też klawiatura mobilna. Nie znajdziemy na niej klawiszy ALT i CMD jak w komputerach Mac czy na zewnętrznych klawiaturach
dla iPadów. Aby wprowadzić polskie znaki,
dalej trzeba przesunąć palcem w górę odpowiadającego im klawisza.

Pod względem zastosowanych
w iPadzie Pro aparatów
czy też kamer nie różni się on
od iPada Air 2. Wyposażono go
dokładnie w taką samą
kamerę iSight oraz FaceTime.
W ubiegłym roku miałem okazję kilka dni
pobawić się tabletem Surface Pro 3, którego pełny system Windows 8 oferował obok
mobilnej także pełną klawiaturę ekranową,
właśnie z klawiszami ALT. Wprowadzanie polskich znaków odbywało się na niej dokładnie
tak samo, jak na fizycznej klawiaturze - było to
szybkie i wygodne. Tego rozwiązania zabrakło mi w iOS 9 na iPadzie Pro. Obawiam się,
że Apple nieprędko zdecyduje się usprawnić
ekranową klawiaturę, choć w przypadku akurat tego urządzenia, skierowanego do wszelkiej maści zawodowców, byłoby to wskazane.

Procesor, RAM i wydajność
iPad Pro wyposażony został w procesor A9X.
Zdaniem Apple jest on niemal dwukrotnie
szybszy od procesora A8X, jaki znalazł się
w iPadzie Air 2. iPad Pro ma 4 GB pamięci RAM,
a więc dwa razy więcej niż jego poprzednik.
Kilka testów szybkości otwierania tych samych aplikacji na obu urządzeniach wykaza-
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ło faktycznie niewielką przewagę iPada Pro
nad ubiegłorocznym modelem. Nie zauważyłem, by coś się przycinało i to zarówno jeśli
chodzi o interfejs użytkownika, jak i aplikacje.
W sieci pojawiły się już też wyniki testów przeprowadzonych za pomocą programu Geekbench. iPad Pro uzyskał wynik około 5,5 tysiąca punktów, podczas gdy wyniki iPada Air 2
były o tysiąc punktów mniejsze. Wydaje mi
się jednak, że na obecną chwilę jeszcze niewiele aplikacji wykorzystuje moc, jaka drzemie w tym urządzeniu. W przyszłości na pewno się to zmieni.

Bateria
Trudno mi po kilku godzinach zabawy napisać coś więcej na temat baterii, poza tym, że
energii w niej zgromadzonej powinno wystarczyć na zakładane przez Apple 10 godzin pracy, a więc tyle, ile w przypadku iPada Air 2.

Aparaty
Pod względem zastosowanych w iPadzie
Pro aparatów czy też kamer nie różni się
on od iPada Air 2. Wyposażono go dokładnie w taką samą kamerę iSight oraz FaceTime. Ta pierwsza posiada matrycę liczącą
8 megapikseli, pięcioelementowy obiektyw
o świetle f/2,4 i hybrydowy filtr podczerwieni. Pozwala ona nagrywać filmy w rozdzielczości full HD (1080p) z szybkością 30 klatek
na sekundę lub 120 klatek na sekundę w trybie slow motion - co trochę dziwi, bo jest to
o połowę mniej niż w przypadku iPhone’a 6s
lub 6s Plus, a więc urządzeń z nieznacznie
gorszym procesorem. Z kolei przednia kamera posiada matrycę o rozdzielczości 1,2 megapiksela i obiektyw o świetle f/2,2. Pozwala ona
nagrywać filmy w rozdzielczości HD (720p).
Można oczywiście narzekać na to, że iPad Pro
- największe i najszybsze urządzenie z iOS -
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nie został wyposażony w aparaty takie, jakie
znalazły się w iPhone’ach 6s i 6s Plus. Warto
jednak zadać sobie pytanie, kto przy zdrowych
zmysłach będzie korzystał z tego urządzenia
jak z kamery wideo lub aparatu fotograficznego. Nie liczę tutaj przypadkowych sytuacji,
gdy faktycznie nie będzie pod ręką nic innego, ani połączeń FaceTime. Oczywiście biorę pod uwagę, że mogą znaleźć się amatorzy tego typu fotografii, skoro widziałem ludzi
robiących zdjęcia MacBookami trzymanymi
nad głową, są to jednak ekstremalne przypadki, wyjątki od reguły.

Wrażenia na gorąco
Jestem po kilku godzinach zabawy iPadem
Pro, ale przyznaję, że nie uruchomiłem na nim
żadnych gier. Zakładam bowiem, że mimo
iż Apple reklamuje go także jako świetne
urządzenie do tego typu rozrywki, to nie został on w tym celu stworzony i nie do graczy
jest skierowany.
Przez lata iPadom zarzucano, że służą tylko
do konsumpcji treści, choć niemal od momentu pojawienia się pierwszego modelu
na rynku twierdzeniom tym zadawano wielokrotnie kłam. Robili to zarówno wszelkiej maści graficy, w tym kilku znanych karykaturzystów, którzy na iPadzie tworzą swoje rysunki,
robili to także dziennikarze, blogerzy oraz literaci, którzy wykorzystywali iPada do pisania
czy korekty. Korekta pierwszego polskiego wydania biografii Steve’a Jobsa autorstwa Waltera Isaacsona była robiona przez Tomasza
Brzozowskiego z wydawnictwa Insignis także
na iPadzie. Sam wielokrotnie miałem okazję
korzystać z iPada jako prostego wielośladowego rejestratora dźwięku. iPady od lat służą
także jako wygodny interfejs różnego rodzaju
stołów mikserskich. Widziałem też kilka połączonych ze sobą iPadów Air z odpowiednim oprogramowaniem, służących właśnie
za mikser podczas jednego z festiwali, na których grałem wraz z moim zespołem.
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Wszędzie tam iPad Pro sprawdzi się znakomicie. Docenią go osoby piszące i tworzące różnego rodzaju dokumenty, skoroszyty i prezentacje, a to za sprawą pakietu Microsoft Office
czy - jeśli spełnia ich potrzeby - pakietu iWork.
Tablet ten znajdzie zastosowanie przy prostej
produkcji wideo i audio, w terenie, gdzie niekoniecznie sprawdzi się komputer. Większy
ekran docenią także wszelkiej maści rysownicy - wraz ze specjalnym rysikiem, a właściwie
elektronicznym ołówkiem, czyli Apple Pencil,
będzie to moim zdaniem świetne narzędzie
dla rysowników, którzy nie potrzebują specjalistycznych tabletów Wacoma.
iPad Pro to także wyśmienite narzędzie do tej
przeklętej już konsumpcji treści. Kiedy otworzyłem na nim jeden z poprzednich numerów MyApple Magazynu, poczułem się niemal
jak za starych dobrych czasów, kiedy jeszcze
kupowałem drukowaną prasę komputerową.
Przy tych wymiarach i stosunkowo niewielkiej
wadze iPad Pro jest wyśmienitym narzędziem
do czytania elektronicznej prasy i książek,
zwłaszcza wydawnictw bogato ilustrowanych.
Podobnie jest ze stronami web, które na dużym ekranie czyta się zdecydowanie wygodniej (zwłaszcza jeśli aktywuje się funkcję Reader w mobilnym Safari).



Test

Tryb dzielonego ekranu pozwala połączyć
jedno i drugie, a więc konsumpcję i kreację
treści. Na iPadzie Pro można wygodnie pracować nad tekstem opartym na innych materiałach źródłowych. Można oczywiście także podzielić ekran pomiędzy np. przeglądarkę
webową i klienta Twittera, ale wydaje mi się,
że kupowanie iPada Pro w tym celu zwyczajnie mija się z celem, choć pewnie znajdą się
też amatorzy takiego rozwiązania.

Wraz z klawiaturą Smart
Keyboard iPad Pro staje się
w pewnym stopniu namiastką
laptopa i to laptopa
z ekranem dotykowym czegoś, przed czym Apple
wzbrania się od dawna.
Osobiście jestem zdania,
że iPad powinien pozostać
jednak tabletem.
iPad Pro przywołuje kolejny raz pytanie o to,
czy tradycyjne komputery są nam jeszcze
potrzebne, czy zapowiadana i wciąż jeszcze
nienadchodząca era „Post PC” wreszcie nadejdzie? Niestety, jak dla mnie urządzenie
to nie przynosi na to pytanie odpowiedzi. Wraz
z klawiaturą Smart Keyboard iPad Pro staje
się w pewnym stopniu namiastką laptopa i to
laptopa z ekranem dotykowym - czegoś, przed
czym Apple wzbrania się od dawna. Osobiście
jestem zdania, że iPad powinien pozostać
jednak tabletem. iPad Pro, choćby nie wiem
jak bardzo będzie sobie to wmawiać jego
użytkownik, na pewno laptopem się nie stanie. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń
systemu iOS, który przecież projektowany był
nie tylko z myślą o tabletach, ale i o iPhone’ach, i to tych z 3,5-calowym ekranem.
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W iOS 9 można cieszyć się dzielonym ekranem, ale tylko pomiędzy dwie i do tego różne
aplikacje. Nie da się uruchomić dwóch okien
Safari, Worda, Excela, PowerPointa czy innego
programu. Można oczywiście obejść to ograniczenie, uruchamiając dwie różne przeglądarki czy Pages i Worda obok siebie. Pytanie
jednak, czy jest to rozwiązanie na miarę Apple i tabletu za około 5 tysięcy złotych? Moim
zdaniem nie.
Jeśli szukacie urządzenia o podobnych gabarytach, zamkniętej konstrukcji pozbawionej hałaśliwych wiatraków i do tego z jednym
tylko portem, a jednocześnie będącego laptopem, może warto pomyśleć o 12-calowym
MacBooku? Z drugiej jednak strony, jeśli odpowiada Wam praca na urządzeniu, które raz
jest po prostu tabletem, by po dołączeniu
klawiatury przypominać laptopa, i nie straszne Wam wynikające z tego ograniczenia, iPad
Pro może okazać się strzałem w dziesiątkę.
Większy ekran, który dodatkowo można podzielić pomiędzy dwie aplikacje, a do tego
pełnowymiarowa klawiatura, na której wreszcie można wygodnie pisać, będzie z pewnością rozwiązaniem wartym uwagi.
Wspomniałem o cenie tego urządzenia, która budzi także sporo kontrowersji. Istotnie,
iPad Pro w najwyższej wersji 128 GB Wi-Fi +
LTE/4G kosztuje 5299 zł. Pojawiły się głosy narzekania, że za tyle można kupić już MacBooka. To prawda, choć nie przypominam sobie
aż tylu krytycznych uwag pod adresem nowych iPhone’ów. A przecież iPhone 6s Plus
128 GB jest jedynie o 600 zł tańszy od najdroższego iPada Pro. Z kolei iPad Pro 128 GB
WiFi kosztuje dokładnie tyle, ile wspomniany
iPhone 6s Plus - 4699 zł.
P.S. Podziękowania dla Marcina Ulachy
za udostępnienie iPada Pro do testów.

Ilustracje: materiały Apple i archiwum Autora
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Gadżety



Akcesoria do iPadów


Max Pijanowski

Od ubiegłego tygodnia w sklepach dostępne jest już ostatnie z czterech nowych urządzeń zaprezentowanych na wrześniowej konferencji firmy Apple,
czyli iPad Pro. Co prawda, kiedy w Wasze ręce trafi aktualny numer MyApple Magazynu, liczba sprzedanych egzemplarzy tego tabletu może przekroczyć już łączną sprzedaż jego bezpośrednich konkurentów, jednak dla mnie
pewnym prognostykiem przy okazji kolejnych premier urządzeń z logo nadgryzionego jabłka są pierwsze reakcje potencjalnych nabywców. Na moim
profilu w serwisie Twitter przeważającą część obserwowanych przeze mnie
osób stanowią użytkownicy produktów firmy Apple i - wbrew stereotypom
dotyczącym fanów marki kupujących rzekomo każdy jej produkt - ich pierwsze, często negatywne opinie przekładają się na późniejsze zainteresowanie
danym urządzeniem. Kto ustawi się w kolejce przed Apple Store albo bez
wahania kliknie w „Kup” w sklepie online, jeżeli nawet oni tego nie zrobią?
A czy iPad Pro znajdzie się na ich liście grudniowych prezentów?
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Gadżety

W przypadku iPhone’ów 6s chwilę po rozpoczęciu przedsprzedaży nowych smartfonów
większość tweetów wyglądała podobnie –
„Zamówiony”, „Mam” i „Udało się”, a różnice
dotyczyły jedynie modelu, jego pojemności
i wybranego koloru. Kiedy w sprzedaży pojawił
się odświeżony iPad Mini 4, wpisy użytkowników ograniczyły się praktycznie do informacji
na ten temat. Kolejna generacja Apple TV ponownie wywołała poruszenie, choć już nie takie jak w przypadku wspomnianych iPhone’ów. 12,9-calowy iPad Pro, pierwszy tak duży
tablet w portfolio Apple, od samego początku wzbudzał dyskusje na temat zasadności
takiego zakupu i nie inaczej było przy okazji
jego rynkowego debiutu. Twitterowych aktualności nie zalała fala wpisów o dokonanym
zamówieniu, a raczej zastąpiły ją pytania –
„Kupować czy nie?”. Jak widać, w porównaniu
z pozostałymi urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka nowe tablety wywołały mniejszą
chęć ich posiadania.
Nic w tym dziwnego, bowiem sprzedaż tabletów, po początkowym boomie i prognozowaniu ery post PC, do jakiej miały się one przyczyniać, systematycznie spada. Potwierdza to
ostatni raport firmy analitycznej IDC, według
którego w ubiegłym kwartale na całym świecie sprzedano 48,7 miliona tabletów, o 12,6%
mniej niż w adekwatnym okresie 2014 roku.
Pomimo iż liderem rynku nadal pozostaje firma z Cupertino, która w tym okresie sprzedała 9,88 miliona iPadów, to rok do roku jest to
i tak wynik o blisko 20% gorszy. Dodatkowo
był to najsłabszy kwartał dla iPada, ponieważ po raz pierwszy od 2011 roku firma Apple
sprzedała w ciągu kwartału mniej niż 10 milionów tych urządzeń.
W ogólnym rozrachunku przyczyn pogarszającej się koniunktury na rynku tabletów
upatruje się we wzroście popularności nowej kategorii produktów, konkurencyjnych
względem tych urządzeń. Mowa tu o rynku fabletów, czyli dużych smartfonów z ekranami
o przekątnej ponad 5 cali, które dzięki swoim
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rozmiarom wypierają zwłaszcza mniejsze tablety, takie jak iPad Mini. Następną przyczyną
jest dłuższy cykl życia produktu niż początkowo zakładano, ponieważ tablety, inaczej
niż ma to miejsce w przypadku smartfonów,
są rzadziej wymieniane na nowe modele. Ponadto, od stycznia 2010 roku, kiedy Steve Jobs
zaprezentował pierwszego iPada, minęło kilka lat, a pozostali producenci nie przespali
tego okresu, pokazując własne mniej lub bardziej udane konstrukcje tego typu. Spowodowało to obecną sytuację nasycenia rynku,
gdyż wszyscy klienci, którzy chcieli posiadać
takie urządzenie, już je kupili i w dalszym ciągu spełnia ono ich oczekiwania lub się na nim
zawiedli i nie planują kupna kolejnego.
Mimo wszystko rosnące wymagania aplikacji
sprawiają, że chcąc w dalszym ciągu w pełni
i w komfortowy sposób korzystać z tabletu,
musimy wymienić go w końcu na nowy model.
Prawdopodobnie taki moment nadszedł teraz dla amerykańskich klientów, bowiem według listy technologicznych prezentów sporządzonej przez sieć marketów z elektroniką
Best Buy na podstawie przeprowadzonych
przez siebie badań rynku, najchętniej pod
choinką znaleźliby oni iPada. A jak przedstawia się Wasza lista?
Bez względu na to, czy już w tym roku prosiliście Mikołaja o nowego iPada, czy zrobicie to za rok, jego idealnym uzupełnieniem
są dedykowane mu akcesoria i tych nie powinno zabraknąć wśród grudniowych prezentów dla fana produktów Apple. Wyniki sprzedaży iPada Pro poznamy już wkrótce, jednak
pod względem ilościowym będą one na pewno o kilkadziesiąt milionów sztuk słabsze
od liczby sprzedanych gadżetów, które z nim
i pozostałymi tabletami tego producenta
współpracują. Wybór nie jest wcale prosty,
dlatego wytypowałem kilka takich produktów,
z których sam bym się ucieszył. A Wy?

Poznaj wskazówki Maksa

Jaki prezent?



Adidas miCoach SMART BALL


Max Pijanowski
Jeżeli wiecie, co to spalony, to inteligentna
piłka firmy Adidas będzie dla Was idealnym
prezentem, podobnie jak dla każdego fana
futbolu i nowych technologii.
Dzięki wbudowanym w nią czujnikom położenia, przyspieszenia i nacisku zbierane są
dane o sile, trajektorii, rotacji i dokładności
uderzenia, a po połączeniu się piłki z iPadem,
zostaną one wyświetlone w dedykowanej
aplikacji. Program, prócz przeprowadzania
szczegółowej analizy, pozwala na podejmo-
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wanie wyzwań i zapisywanie najlepszych uderzeń piłki.
Swoje umiejętności można sprawdzić, próbując powtarzać kopnięcia najlepszych zawodników, a kiedy okażą się one niewystarczające, prawidłowego obchodzenia się z piłką
nauczymy się, przechodząc do samouczka.
Pod względem wymiarów Adidas miCoach
SMART BALL nie różni się od normalnej piłki
w rozmiarze 5.
Cena: 829 zł



Jaki prezent?

Zepp Tennis Swing
Max Pijanowski



Na naukę tenisa nigdy nie jest za późno, choć
jeżeli rok Waszych urodzin nie zbiega się
z premierą pierwszego iPada, to nie liczcie
na sukcesy na miarę Agnieszki Radwańskiej.
Zepp Tennis Swing to przyczepiany do dowolnej rakiety tenisowej analizator ruchu.
Urządzenie przesyła dane do aplikacji dla
iPada, dzięki czemu można obserwować liczbę i siłę swoich uderzeń rakietą, śledzić ruchy oraz udostępniać wyniki, porównując je
z osiągniętymi przez innych graczy. Jeżeli li-
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czycie na coś 12,9-calowego pod choinką,
to wymiary tenisowego analizatora mogą
Was rozczarować, ponieważ ma on tylko 1,02
cm wysokości i waży 7,7 g. Natomiast docenią je wszyscy, dla których pojęcia forehand,
backhand smecz oraz uderzenie topspinowe
i slajs coś oznaczają.
Cena: 619 zł

Jaki prezent?



Zepp Golf Swing


Max Pijanowski
Co prawda golf nie jest naszym sportem narodowym i w tej dyscyplinie nie możemy się
poszczycić topowym graczem na miarę Roberta Lewandowskiego czy wspomnianej Isi,
najwyższy czas to jednak zmienić. W treningu
pomoże nam przyczepiany do rękawiczki golfowej analizator Zepp Golf Swing, który dzięki
wbudowanym czujnikom ruchu pozwala na
pomiar najważniejszych parametrów każdego
uderzenia. Urządzenie, śledząc dane o prędkości główki kija, płaszczyźnie, trajektorii ruchu dłoni, tempie i pozycji backswingu, downswingu oraz skrętu bioder, przesyła je

48

do naszego iPada, a w dedykowanej aplikacji
możemy podglądać swoje uderzenia pod każdym kątem. Tak jak w poprzednim przypadku, swoje wyniki można również udostępniać
i porównywać z osiągnięciami innych graczy
oraz skorzystać ze spersonalizowanych porad
treningowych. Oba analizatory dzięki zbliżonym wymiarom i ich kompatybilności zarówno z aplikacją Zepp Golf, jak i Zepp Tennis,
możemy stosować zamiennie, doskonaląc
swoje umiejętności w obu dyscyplinach.
Cena: 619 zł

Jaki prezent?



Wacom Bamboo Spark Tablet Sleeve


Max Pijanowski
Gdy przy pomocy powyższych akcesoriów
uda się nam zostać światową gwiazdą sportu,
„(…)to się dopiero zacznie: wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy”. I powinniśmy
być na to przygotowani. W kwestii maili fanów z prośbą o nasz autograf pomoże cyfrowy notatnik i szkicownik, który konwertuje
pismo ręczne na wersję cyfrową. Urządzenie
umożliwia pisanie, szkicowanie oraz rysowanie za pomocą dołączonego piórka Bamboo
Spark, wyposażonego w tradycyjny wkład
atramentowy, na papierowych kartkach formatu A5. Dzięki wbudowanej pamięci za-
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pamiętuje ono do 100 kartek notatek, które
można następnie zsynchronizować poprzez
Bluetooth z naszym iPadem, edytować i udostępnić fanom lub znajomym. Przy całkowitym
naładowaniu piórko firmy Wacom pozwala
na 8 godzin ciągłej pracy, a po rozładowaniu
naładujemy je w ciągu 2,5 godziny.
Cena: 699 zł

Jaki prezent?



Ładowarka Kran Mocy


Max Pijanowski
Kiedy po treningu będziemy ładować nasze
baterie pod prysznicem, nie zapomnijmy o tej
w iPadzie i wrzućmy go pod „kran”. Co prawda
tablety firmy Apple nie spełniają odpowiednich norm wodoszczelności, aby można było
zabrać je ze sobą pod prysznic, ale ich baterie potrzebują innej regeneracji. Umożliwia
ją Kran Mocy, czyli ładowarka USB dla wszystkich fanów technologii i ciekawego designu.
Gdy przekręcimy kurek, pojawi się czerwone
światło, będzie to oznaczać, że ładowarka
jest wyłączona. Natomiast gdy przez „kran”
przepływa energia do naszego tabletu lub innego urządzenia zasilanego przez USB, dioda zaświeci się na niebiesko. W zestawie

nie otrzymujemy kabla zasilającego i końcówek do poszczególnych urządzeń, ale nic
nie stoi na przeszkodzie, aby do Kranu Mocy
podpiąć te już posiadane.
Cena: 75 zł
Wszystkie wymienione akcesoria dla iPada
mają dodatkową zaletę - nie tylko współpracują z tabletami firmy Apple, ale również
z pozostałymi urządzeniami z systemem iOS,
dzięki czemu są bardzo uniwersalnymi prezentami dla każdego fana tej marki. A jak je
ocenicie, sprawdzę na Twitterze.

Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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komentuj

Jeśli nie iPad to...
... tablety z Androidem

Poznaj wskazówki Jacka



Jaki prezent?

Samsung Galaxy Tab S2
Jacek Zięba



Druga odsłona stosunkowo nowej linii tabletów Samsunga przyniosła nam prawdopodobnie najlepsze tego typu urządzenie na
rynku Androidów. Tab S2 cechuje się ekranem
AMOLED o proporcjach 4:3, których na próżno
szukać chociażby w iPadach. Ponadto w urządzeniu znajdziemy silne podzespoły, pojemny akumulator oraz slot na kartę MicroSD.
Topowy tablet Samsunga jest dostępny w
dwóch wersjach - z ekranem o przekątnej 9,7
albo 8 cali. Obojętnie, którą wersję wybierzecie, cienka i elegancka obudowa z pewnością przypadnie Wam do gustu, podobnie jak
wiele bonusów w postaci zniżek i darmowych
kont premium do popularnych serwisów, które Samsung przygotował dla nowych klientów.
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 ZALETY:
- silne podzespoły;
- slot na kartę MicroSD;
- elegancki design i dobre wykonanie.
 WADY:
- nakładka TouchWiz nadal potrafi spowolnić
działanie urządzenia;
- proporcje ekranu mogą nie przypaść wszystkim do gustu.

Stosunek ceny do jakości:

Jaki prezent?



Sony Xperia Z4 Tablet


Jacek Zięba
Jeżeli szukacie wodoodpornego tabletu ze
świetnym ekranem, to nowe urządzenie japońskiego producenta jest stworzone dla
Was. Lekka i cienka konstrukcja, dobrej jakości kamery z przodu i z tyłu urządzenia,
8-rdzeniowy procesor i 3 GB pamięci RAM oraz
akumulator o dużej pojemności - tym Sony
walczy o klienta. Niestety tablet z ekranem
o przekątnej 10,1 cala nadal ma pewne niedociągnięcia software’owe, które mogą zrazić
nawet największych miłośników systemu Google. Pozostaje mieć nadzieję, że Sony szybko
wyda aktualizację i wynagrodzi osobom, które wydały na ich topowy tablet niemałe pieniądze, problemy z jego użytkowaniem. Z4 to
bowiem dość drogie urządzenie, co może być
dla wielu użytkowników sporą przeszkodą na
drodze do zakupu.
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 ZALETY:
- wodoodporność;
- mocne podzespoły;
- świetny ekran i kamery.
 WADY:
- system nie działa zawsze stabilnie.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

Lenovo Yoga 10 HD+
Jacek Zięba



Tablet Lenovo wyróżnia się na rynku przede
wszystkim ogromnym akumulatorem, świetnym ekranem i nóżką, która okazuje się niezwykle użyteczna w codziennym użyciu.
Niestety na innych płaszczyznach urządzenie
nie zaskakuje już tak pozytywnie, nie powinno to jednak przekreślać ewentualnej decyzji
o jego zakupie. Dwa gigabajty pamięci RAM
mogą nie wystarczyć wymagającym klientom,
a ponadto tablet azjatyckiego producenta
jest relatywnie ciężki i duży. Warto również
dodać, że producent nadal nie dostarczył na
urządzenie Androida w wersji 5.0. Pozostaje
mieć nadzieję, że szybko naprawi ten błąd.

 ZALETY:
- użyteczna nóżka;
- długi czas pracy na baterii;
- świetny ekran.
 WADY:
- nieaktualne oprogramowanie;
- duża waga i wymiary.

Stosunek ceny do jakości:

Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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Advertorial

Głośnik Yamaha WX-030
Krystian Kozerawski



Godnym uwagi urządzeniem audio, które świetnie nada się na świąteczny prezent,
jest bezprzewodowy głośnik strumieniujący
Yamaha WX-030, kompatybilny z systemem
MusicCast, który pozwala na przesyłanie muzyki pomiędzy wspierającymi go urządzeniami i który opisywaliśmy w jednym z poprzednich numerów MyApple Magazynu. WX-030
pozwala na przesyłanie dźwięku za pośrednictwem Bluetooth, AirPlay czy szerzej WiFi,
a dzięki wsparciu wspomnianego systemu
MusicCast i funkcji Bluetooth Output może
on nie tylko odbierać, ale i wysyłać dźwięk,
np. do bezprzewodowych słuchawek lub głośnika Bluetooth.
Obsługuje on także funkcję Spotify Connect.
Jego niewielkie rozmiary, uniwersalne wzornictwo oraz specjalne uchwyty montażowe
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sprawiają, że można go ustawić praktycznie w dowolnym miejscu, a także zawiesić
na ścianie.
Urządzenie wyposażono w zaawansowany
układ DSP, duży pasywny radiator wspierający głośnik niskotonowy oraz funkcję Music
Enhancer poprawiającą brzmienie skompresowanych plików. Ten autorski układ Yamahy
ma odzyskiwać dane, które zostały pominięte
przy kompresji. WX-030 obsługuje także pliki audio w wysokiej rozdzielczości, m.in. WAV,
FLAC i ALAC.
Poglądowa cena detaliczna głośnika Yamaha
WX-030 wynosi 1099 zł.

Zobacz gdzie kupić

Advertorial



Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless


Krystian Kozerawski
Marki Bowers & Wilkins nie trzeba specjalnie przedstawiać fanom dobrego brzmienia,
korzystającym z urządzeń mobilnych Apple.
Jednym z najbardziej rozpoznawanych produktów jest Zeppelin - urządzenie o formie
przypominającej legendarne sterowce.
Najnowszy model - Zeppelin Wireless - to bezprzewodowy system muzyczny obsługujący
Bluetooth aptX, AirPlay, Wi-Fi oraz Spotify
Connect. Może on współpracować właściwe
ze wszystkimi współczesnymi smartfonami,
tabletami czy komputerami. Z kolei wsparcie
dla AirPlay zapewni użytkownikom urządzeń
Apple bezpośrednie odtwarzanie muzyki z pominięciem dźwięków powiadomień systemowych. Dzięki wsparciu Spotify Connect będą
mieli bezpośredni dostęp do biblioteki muzycznej tego serwisu. Jakość dźwięku wydo-
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bywającego się z Zeppelin Wireless zbliżona
jest do tej, jaką oferuje płyta CD. Wspomnieć
też wypada o osobnym zasilaniu każdego
z pięciu głośników przez własne wzmacniacze
cyfrowe, o autorskim cyfrowym procesorze
sygnałowym (DSP) optymalizującym sygnał
audio, a także o audiofilskim przetworniku
cyfrowo-analogowym 192 kHz/24 bity. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem
darmowej aplikacji dla iOS. Zeppelin Wireless
to świetny prezent świąteczny dla każdego
melomana i fana nowoczesnych technologii.
Poglądowa cena detaliczna Bowers & Wilkins
Zeppelin Wireless wynosi 2999 zł.

Zobacz gdzie kupić

Advertorial



Bowers & Wilkins P5 Wireless


Krystian Kozerawski
Mówiąc o akcesoriach dla fanów muzyki,
trudno nie wspomnieć o dobrych słuchawkach. Także i w tym wypadku warto polecić
produkt marki Bowers & Wilkins - słuchawki P5 Wireless. Wykorzystują one technologię
Bluetooth aptX, zapewniającą dźwięk równie
dobry jak w przewodowym modelu P5 S2. Zostały one także dostrojone pasywnie z pomocą technik mechanicznych i akustycznych,
tak by dźwięk był jak najbardziej naturalny.
W komplecie jest też kabel do podłączenia
ich w tradycyjny sposób.
Słuchawki te są w stanie zapamiętać do ośmiu
sparowanych urządzeń. Umieszczone na obudowie przyciski pozwalają sterować odtwarzaniem oraz odbierać lub odrzucać połączenia.
Wyposażono je w dwa mikrofony, z których
jeden służy do redukcji hałasu, a drugi od-
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powiada za reprodukcję dźwięku. Akumulator
w modelu P5 Wireless pozwala na 17 godzin
pracy na jednym ładowaniu.
Równie ważny jak parametry jest wygląd
tych słuchawek. Wykorzystano tutaj aluminium, nierdzewną stal, owczą skórę oraz piankę z funkcją pamięci, która zapewnia komfort użytkowania oraz dodatkowe tłumienie.
Bowers & Wilkins P5 Wireless to doskonały
prezent dla wszystkich, którzy pod choinką
szukać będą stylowego produktu zapewniającego bardzo dobrą jakość dźwięku.
Poglądowa cena detaliczna Bowers & Wilkins
P5 Wireless wynosi 1555 zł.

Zobacz gdzie kupić

Advertorial



Audio-Technica ATH-ANC40BT


Krystian Kozerawski
Obok słuchawek nausznych równie często
przydają się słuchawki douszne, które zdecydowanie lepiej sprawdzają się poza domem
lub biurem.
Świetnym prezentem świątecznym będą
bezprzewodowe słuchawki Audio-Technica
ATH-ANC40BT. Wyposażone są one w system redukcji hałasu, który aż w 90% ogranicza przedostawanie się dźwięku z zewnątrz
do uszu użytkownika, gwarantując przy tym
wysoką jakość dźwięku, a także w mikrofon
wielokierunkowy oraz przyciski sterujące odtwarzaniem muzyki i poziomem głośności,
pozwalające również na odbieranie lub odrzucanie połączeń. Odpowiedni komfort noszenia zapewniają znajdujące się w zestawie
końcówki w czterech rozmiarach: XS, S, M i L.
Całość można schować w podróżnym etui.
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Wbudowany akumulator zapewnia po pełnym naładowaniu do 8 godzin pracy w trybie bezprzewodowym z aktywnym systemem
redukcji hałasu, 13 godzin przy włączonym
jedynie trybie bezprzewodowym, a po połączeniu ze źródłem dźwięku (np. z iPhone’em)
kablem znajdującym się w zestawie - do 24
godzin przy włączonej redukcji hałasu. Czas
czuwania ATH-ANC40BT wynosi około 100 godzin. Pełne naładowanie znajdującego się
w słuchawkach akumulatora zajmuje około 3
godzin.
Poglądowa cena detaliczna słuchawek ATH-ANC40BT wynosi 799 zł.

Zobacz gdzie kupić



Advertorial

Vifa Helsinki
Krystian Kozerawski



Skandynawia znana jest ze świetnej jakości
sprzętu grającego, a jedną z marek wyróżniających się na tym tle jest Vifa, założona w Danii we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku.
W jej ofercie dostępne są znakomite głośniki
bezprzewodowe Bluetooth, charakteryzujące
się świetnym wyglądem. Pod choinką na pewno zmieści się głośnik Vifa Helsinki, łączący
się ze smartfonem, tabletem, komputerem
czy innym urządzeniem źródłowym za pośrednictwem wspomnianej już technologii
Bluetooth, a także NFC. Dzięki zaawansowanej
konstrukcji głośników Vifa z tego niewielkiego urządzenia wydobywa się dźwięk wysokiej
jakości. Dodatkowo zastosowano w nich dwa
radiatory pasywne, czyli głośniki pozbawione
cewki, wprawiane w ruch pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez głośnik niskotonowy, co poprawia odtwarzanie basów.
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Oryginalny wygląd urządzenia zapewnia zestawienie jednoczęściowej aluminiowej ramy
ze swobodnie przepuszczającym dźwięki
materiałem utkanym z wełny przez wiodącego duńskiego projektanta tekstyliów - firmę Kvadrat. Jego hydrofobowe właściwości
pozwalają korzystać z niego zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Całość dopełnia skórzany pasek od szwedzkiego producenta skór, firmy Tärnsjö Garveri, pozwalający
na wygodne przenoszenie urządzenia, które waży 1,4 kg.
Poglądowa cena detaliczna urządzenia wynosi 1795 zł.

Zobacz gdzie kupić

Advertorial



Tivoli Audio Model Three BT


Krystian Kozerawski
Wśród stylowych świątecznych prezentów audio nie może zabraknąć urządzenia łączącego w sobie nowoczesność i tradycję. Takim
produktem jest Tivoli Audio Model Three BT,
analogowy odbiornik radiowy FM/AM z wbudowanym modułem Bluetooth i zegarem
z funkcją budzika.
Tuner to autorskie rozwiązanie Tivoli Audio,
pozwala on precyzyjnie dostroić częstotliwość i wyszukać stacje radiowe o słabym
sygnale. Z kolei moduł Bluetooth pozwala
na odtwarzanie muzyki z telefonu, tabletu
czy komputera. W tym celu należy przestawić
pokrętło trybu pracy na pozycję Aux i sparować urządzenie będące źródłem dźwięku.
Można je też podłączyć w tradycyjny sposób,
za pomocą kabla. Do odtwarzania dźwięku Tivoli Audio Model Three BT wykorzystuje przetwornik szerokopasmowy.
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Całość dopełnia stylowa obudowa, wykonana
z naturalnego drewna, a uroku dodaje klasyczny zegar z budzikiem, wyposażonym dodatkowo w funkcję drzemki.
Poglądowa cena detaliczna Tivoli Audio Model Three BT wynosi 1195 zł.

Zobacz gdzie kupić
Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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Którego Maca wybrać?


Daniel Światły

W okresie przedświątecznym to pytanie pojawia się tak często, że postanowiliśmy na łamach MyApple Magazynu zamieścić krótki poradnik. A raczej
kilka podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera Apple.
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Wybór sprzętu

Od czego zacząć? Od kwoty, którą dysponujemy, oczywiście. Nie wszyscy posiadamy taki
komfort, żeby wydać dowolną sumę pieniędzy. Raczej musimy znaleźć kompromis.

4 GB pamięci i standardowy
dysk talerzowy to za mało,
by cieszyć się komputerem
szybkim, uniwersalnym
i posiadającym wystarczający
zapas mocy. Jakiegokolwiek
Maca nie wybierzecie –
zwróćcie uwagę na te dwa
parametry i dopłaćcie więcej
za ich polepszenie.
Warto jednak na samym początku rozwiać
zasadniczą wątpliwość – nawet podstawowe
i najtańsze modele Maców nadają się do zastosowań bardziej wymagających niż przeglądanie internetu, oglądanie filmów, edycja
tekstów lub fotografii. Jest jednak pewna pułapka – nie da się ich później rozbudować.
Dlatego, by edytować filmy lub pracować
zgrafiką, należy przy składaniu zamówienia
dopłacić za szybszy dysk i większą ilość pamięci. Problem ten dotyczy Maców Mini, słabszych iMaców i MacBooków Air. W te ostatnie
wbudowane są co prawda szybkie dyski SSD,
ale domyślna ilość RAM – 4 GB – może nie być
wystarczająca.
Dla potrzeb tego poradnika poczyńmy więc
najważniejsze założenie – 4 GB pamięci i standardowy dysk talerzowy to za mało, by cieszyć się komputerem szybkim, uniwersalnym
i posiadającym wystarczający zapas mocy. Jakiegokolwiek Maca nie wybierzecie – zwróćcie
uwagę na te dwa parametry i dopłaćcie wię-
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cej za ich polepszenie. Lepiej mieć dysk SSD
o pojemności 128 GB i dokupić potem pojemny dysk zewnętrzny na magazyn danych,
niż męczyć się z elementem konfiguracji, którego nie da się zamienić na lepszy. Podobnie
jest z pamięcią RAM.
Zdecydowanie mniej uwagi możecie poświęcić procesorom – jeśli zadbacie o większą
ilość RAM-u i wyposażycie komputer w dysk
SSD, nawet te najwolniej taktowane dadzą
sobie radę z większością zadań, z montażem
filmów włącznie.
Gdy już mamy omówioną zasadniczą kwestię,
możemy skupić się na odpowiedzi na tytułowe pytanie. Bo - pomijając ten jeden problem
z dyskami i pamięcią – Maca wybieramy, kierując się stylem życia, nie zaś parametrami.

Dla kogo więc

MacBook Air?
Chciałbym napisać, że dla każdego, bo sam
najbardziej ten właśnie model lubię i uważam, że najlepiej odpowiada potrzebom
zwykłego użytkownika. Jest jednocześnie
niezwykle poręczny, bo lekki, i ma obłędny czas pracy na baterii. Jest to też jedyny
komputer, który z powodzeniem zastąpi iPada (czy w ogóle tablet) i będzie nawet lepszy w tej roli - bo bez ograniczeń mobilnego
systemu operacyjnego, z zachowaniem jednakże jego charakteru dzięki porównywalnej
wadze i wymiarom. MacBook Air jest idealny



Wybór sprzętu

dla studenta, dziennikarza czy po prostu każdej osoby aktywnej, prowadzącej swoje sprawy w biegu lub lubiącej wyjść z domu, by popracować na zewnątrz. Nie ma jednak sprzętu
bez wad. Największą bolączką MacBooków Air
jest słaba rozdzielczość ekranu i jego bardzo
prostokątny układ w wersji 11-calowej. O ile
miłośnikom oglądania filmów nie będą przeszkadzać proporcje 16:10, to ci, którzy dużo
piszą albo lubią widzieć możliwie najlepszy
układ dokumentów bądź stron internetowych, powinni albo rozważyć model 13-calowy, albo pomyśleć o MacBooku Pro.

Jeśli potrzebujesz sprzętu
do notatek na wykładach,
szukania materiałów
w sieci, pisania prac i listów
czy oglądania seriali,
nie kupuj MacBooka Pro.
MacBook Air nie będzie też dobrym wyborem,
jeśli ma być jedynym komputerem osoby
zajmującej się poważniej fotografią, projektowaniem lub tworzeniem filmów. W takim
przypadku trzeba dobrze rozważyć potrzeby. Niektórym wystarczy dokupienie dobrego
monitora zewnętrznego, innym jednakże niedostatek mocy MacBooka Air może uniemożliwić bądź utrudnić pracę. Mam tu na myśli
edycję wideo 4k. Można to robić i komputer
da sobie radę z materiałem z kamery. Niemniej jednak jeśli zamierzacie robić duże
projekty tego typu, dodawać efekty i sporo animacji – MacBook Air nie jest dla Was.
Zwłaszcza że kwota, którą trzeba zapłacić
za model 13-calowy z większą ilością pamięci
RAM, jest całkiem niedaleko od ceny konfiguracji podstawowej 13-calowego MacBooka
Pro z ekranem Retina.
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Dla kogo więc

MacBook Pro?
Najprościej: dla tych, którzy potrzebują sprzętu bardziej wyspecjalizowanego. MacBook Pro
nieco krócej pracuje na baterii (9 godzin kontra 12 - w przypadku MacBooka Pro z ekranem 13 cali) i jest trochę cięższy (w przypadku modeli 13-calowych różnica jest niewielka,
ok. 30 dag, jednak wersja 15-calowa to już blisko kilogram więcej), ale pod każdym innym
względem jest komputerem szybszym. Ekran
wysokiej rozdzielczości jest przeskokiem
o kilka klas wyżej w stosunku do wyświetlacza
w MacBooku Air, oprócz tego MBPro ma lepszy procesor i kartę graficzną, a w wersji podstawowej dwa razy więcej pamięci RAM. O ile
więc kupując MacBooka Air trzeba dopłacić
za jej zwiększenie, MacBook Pro w bazowej
konfiguracji posiada już minimum niezbędne
do realizacji bardziej wymagających zadań.
Zdecydowanie łatwiej jest mi podpowiedzieć,
kto nie musi myśleć o zakupie MacBooka
Pro. Nie jest to komputer dla tych, którym do
zaspokojenia potrzeb cyfrowych wystarczyłby… MacBook Air. Jeśli potrzebujesz sprzętu
do notatek na wykładach, szukania materiałów w sieci, pisania prac i listów czy oglądania
seriali, nie kupuj MacBooka Pro. Wydasz więcej pieniędzy, będziesz nosić cięższy sprzęt,
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którego możliwości nie wykorzystasz. Lepszy
ekran nie uzasadnia wydatku, a jeśli nie jesteś co najmniej zaawansowanym amatorem
lub pasjonatem typografii, lepszej jakości wyświetlacza po prostu nie zauważysz.

cali. Waga komputera niemal taka, jak iPada.
W praktyce jednak… to sprzęt tylko do pisania
i czytania. Kupuj, jasne. Ale tylko jeśli masz
sporo luźnej kasy i masz już na biurku inny
komputer, np. iMaca.

W teorii miało być cudnie.
W praktyce jednak… to sprzęt
tylko do pisania i czytania.
Kupuj, jasne. Ale tylko
jeśli masz sporo luźnej kasy
i masz już na biurku inny
komputer, np. iMaca.

Dla kogo iMac?

Wcale nie złoty środek,
czyli MacBook.
Komu, komu?
W teorii miało być cudnie. Sprzęt bez parametrów Pro, ale z lepszym ekranem i jeszcze
bardziej poręczny niż Air. Wyświetlacz faktycznie wspaniały, o prawie idealnym rozmiarze 12
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Nie potrzebujesz laptopa. Na komputerze
pracujesz w domu, w terenie posługujesz się
iPhone’em lub iPadem. Nie chcesz zawracać sobie głowy dokupowaniem akcesoriów
innych niż dyski zewnętrzne. Nie lubisz walających się kabli, chcesz, by komputer prezentował się efektownie i służył wszystkim
domownikom. Musisz jedynie odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy ma służyć do przeglądania internetu i szeroko rozumianych prac
biurowych, czy jednak radzić sobie z edycją
multimediów i pracami projektowymi. Dlaczego to ważne? Bo najsłabszy i najtańszy
iMac jest po prostu MacBookiem Air w stacjonarnej obudowie. Z jednym wyjątkiem. Apple
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proponuje ten model z pojemnym, ale bardzo wolnym dyskiem twardym. Nawet jeśli
naprawdę tylko będziesz przeglądać internet,
pisać w edytorze i zbierać rodzinne zdjęcia,
zamów go z dyskiem SSD. Fusion Drive nie załatwia sprawy, bo komputer dostaje zadyszki
nawet przy prostej edycji filmów HD z iPhone’a.
Ale umówiliśmy się już, że jakikolwiek komputer Apple kupisz, weźmiesz go z dyskiem
SSD, prawda? Ta umowa dotyczy zwłaszcza
iMaców i Maców Mini.
Jeśli rozważasz model wyższy 21-calowego
iMaca, ale bez ekranu Retina, wiedz, że jest to
wydajny komputer i poradzi sobie ze wszystkim, co mu zadasz, prawdopodobnie jednak
w niedalekiej przyszłości zniknie z oferty
Apple. Firma stawia bowiem na ekrany wysokiej rozdzielczości i raczej nic nie wskazuje
na to, by w swoich flagowych komputerach
długo montowała wyświetlacze ustępujące
rozdzielczością klipom wideo rejestrowanym
przez iPhone’y 6s.

Ze względu na niewielkie zużycie energii cenią
je osoby, które lubią mieć komputer włączony cały czas, a mały rozmiar pozwala na postawienie w kącie biurka i zachowanie miejsca np. na tablet graficzny. Z pewnością jest
to sprzęt dla tych, którzy mają już akcesoria
i nie będą budować zestawu komputerowego
od zera. Jeśli bowiem doliczyć koszty dobrego monitora, klawiatury, gładzika lub myszy,
cena zrobi się podobna do tej, którą trzeba
zapłacić za tańsze iMaki. Jeszcze jedno. Najsensowniejszym wyborem jest środkowy Mac
mini z trzech modeli proponowanych obecnie przez Apple. O dysku (i pamięci RAM – jeśli jednak wybieracie podstawowy model)
pamiętacie, prawda?

A Mac Pro?
Jeśli poważnie myślicie o zakupie Maca Pro,
nie potrzebujecie tego poradnika. Dobrze
bowiem wiecie, dlaczego chcecie go kupić.
Raczej nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek
kupował wydajną i bardzo drogą stację roboczą bez głębszej analizy, czemu taki wydatek
miałby służyć i czy jest szansa, by w jakikolwiek sposób się zwrócił lub został sensownie
spożytkowany.

Postscriptum
Dla kogo Mac mini?
Choć utarło się mówić i pisać, że najmniejszy
komputer w ofercie Apple to „entry level” Mac,
czyli dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z systemem OS X, ale nie zamierzają wydawać dużej ilości pieniędzy, sprawa nie jest
taka oczywista. Na pewno jest to sprzęt
dla osób albo już posiadających monitor,
albo chcących zakupić wyświetlacz o określonych przez siebie parametrach. Maki mini
sprawdzają się świetnie jako domowe centra
rozrywki podłączone do telewizora, a także jako drugi komputer obok PC z Windows.
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Nie traćcie czasu na karkołomne łamigłówki,
jakiego Maca kupić do gier. Konsola będzie
tańsza i lepsza. Pecet też.

Warto zwracać uwagę na promocje na komputery Mac u polskich resellerów. Aktualnie
promocję na komputery Mac oferuje iDream. Kupując dowolnego Maca, otrzymamy
5% jego wartości (do 950 zł) w formie rabatu
na wybrany sprzęt i akcesoria oraz rozszerzoną gwarancję o wariant door to door.

Ilustracje: materiały Apple
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Wybór sprzętu



Najlepsze akcesoria dla sprzętu Apple


Jacek Zięba

Nasze komputery Mac, iPady oraz iPhone’y to świetne sprzęty, z których
z przyjemnością korzystamy każdego dnia. Nie oznacza to jednak, że nie
przydadzą nam się do nich rozmaite akcesoria. Mogą wszak one korzystnie
wpłynąć na wygodę użytkowania naszych urządzeń, zabezpieczyć je przed
ewentualnym uszkodzeniem, a także zwiększyć ich możliwości. Przygotowałem dla Was zestawienie najciekawszych akcesoriów, które z pewnością
przydadzą się wielu z Was.
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Wybór sprzętu

Dodatkowe źródła energii
Czasy, gdy telefony komórkowe podłączaliśmy do ładowania raz w tygodniu, odeszły
już dawno w niepamięć. Teraz, jako użytkownicy smartfonów, potrzebujemy dodatkowego źródła energii elektrycznej. Power bank,
który kupimy, musi być pojemny, mały, lekki
i najlepiej niedrogi. Warto również zwrócić
uwagę na żywotność takiego akcesorium,
która jest podana w ilościach cykli. Wśród
dostępnych na rynku modeli warte uwagi
są power banki następujących producentów:
Innergie PocketCell, TP-Link, Samsung oraz
Xiaomi. Zależnie od modelu zostały one wzbogacone o takie dodatki jak latarka, aluminiowa obudowa, funkcja szybkiego ładowania
czy też dodatkowy port 5V/2A, który pozwoli
naładować iPada.

Standy
Jeżeli dużo piszemy na MacBooku, to warto,
abyśmy się zaopatrzyli w stand. Może to być
zarówno wysoko postawiony stojak, jak i mocowana do spodu laptopa nóżka. Sam polecam to drugie rozwiązanie, gdyż jest bardziej
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mobilne i tańsze. Nasze nadgarstki podziękują nam za lekkie pochylenie klawiatury, które sprawi, że pisanie będzie nie tylko bardziej
wygodne, ale także mniej męczące. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań polecam podstawkę Kickflip firmy Bluelounge.
Podobne akcesorium warto kupić też
do iPhone’a oraz przede wszystkim do iPada.
Ciekawym rozwiązaniem są stacje dokujące
Apple lub innych producentów, które sprawiają, że zawsze mamy nasz mobilny sprzęt
na wysokości oczu, gdy pracujemy przy biurku. Warto również dodać, że urządzenia są
w tym wypadku również ładowane, co stanowi dodatkową korzyść. Osobom piszącym
na iPadzie polecam jednak kupno stojaka,
dzięki któremu będą mogli wygodnie pisać,
wykorzystując zarówno klawiaturę ekranową, jak i dodatkową - bezprzewodową. Osobiście polecam stojak Stump, który jest nieduży, zgrabny i pozwala na położenie iPada
w trzech różnych pozycjach. Oczywiście warto
zainteresować się także pokrowcem lub etui,
które także pozwoli na tego typu ustawienie.
O tym jednak niżej.



Wybór sprzętu

Myszy, gładziki, klawiatury

Etui i pokrowce

Doceniam lekkość i małe wymiary mojego
MacBooka, ale niestety praca z 13-calowym
ekranem nie jest najwygodniejsza. Warto zastanowić się więc nad zakupem monitora, jednak o tym akcesorium przeczytacie w innym
artykule. Jeżeli pracujecie właśnie z dodatkowym ekranem - podłączonym do komputera
stacjonarnego albo laptopa - potrzebujecie
myszki, gładzika i klawiatury. Akcesoria Apple
są piękne, ale niestety drogie, dlatego polecam alternatywne dla nich rozwiązania - produkty firmy Logitech. Korzystam na co dzień
z klawiatury, gładzika i dwóch myszek tej firmy
i jestem wyjątkowo zadowolony. Klawiatura
pozwala na połączenie z trzema urządzeniami i posiada panele słoneczne, więc nie trzeba jej ładować. Co więcej - ma macowy układ
klawiszy i bardzo podobny do Magic Keyboard wygląd. Gładzik Logitech oraz myszka MX
Master nigdy mnie nie zawiodły. Wyposażona w panel dotykowy myszka Ultrathin Touch
okazała się jednak zbyt mała i płaska, podobnie zresztą jak oryginalny Magic Mouse. Miłośnicy klawiatur mechanicznych mogą z kolei
przyjrzeć się produktom marki Das Keyboard,
które nie są jednak tanie.

W celu zabezpieczenia naszego sprzętu warto kupić dodatkowe etui, case’y lub pokrowce.
Ciekawym rozwiązaniem dla iPhone’ów i iPadów są akcesoria Apple, ale szeroki asortyment produktów oferuje również szwedzki
producent Thule, słynący z wytrzymałych pokrowców. Osoby, które lubią zmieniać orientację ekranu iPada, powinny być zadowolone
z bardzo eleganckiego i użytecznego etui Rock
Rotate. Wiele toreb i etui znajdziemy również
dla naszych MacBooków. Tutaj ciężko wskazać najlepsze rozwiązanie, gdyż dostępnych
na rynku produktów jest naprawdę sporo.
Miłośnikom eleganckich dodatków polecam
jednak produkty firmy Toffee. Są wytrzymałe
i cechują się naprawdę pięknym wyglądem.
Akcesoriów do Maców, iPadów i iPhone’ów jest
na rynku naprawdę dużo. Warto jednak przyjrzeć się dostępnym produktom, gdyż wiele
z nich z pewnością poprawi komfort naszej
pracy, ochroni wartościowy sprzęt, a także
doda mu uroku. Mam nadzieję, że wśród powyższych rozwiązań znaleźliście coś dla siebie.
Ilustracje: materiały producentów
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Jeśli nie Mac to...
... laptopy innych marek

Poznaj wskazówki Jacka



Jaki prezent?

Dell XPS 13
Jacek Zięba



Dell XPS 13 to piękny laptop wykonany z wysokiej jakości aluminium i plastiku. Urządzenie
jest dostępne w wielu konfiguracjach, dzięki
czemu każdy będzie mógł dopasować osprzęt
do swoich potrzeb. Produkt cechuje się wysokiej jakości ekranem dotykowym z wyjątkowo cienkimi ramkami, długim czasem pracy
na baterii (około dziesięciu godzin), świetną klawiaturą oraz gładzikiem, a także małą
wagą. Warto również dodać, że w laptopie
znajdziemy najnowsze procesory Intela - Skylake.
Niestety urządzenie Della nie należy do najtańszych i choć to najlepszy laptop z Windowsem, cenami dorównuje produktom Apple.
Niemniej jednak fani Microsoftu szukający
sprzętu z górnej półki powinni mu się przyjrzeć.
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 ZALETY:
- świetne wykonanie i piękny wygląd;
- ekran o wysokiej rozdzielczości;
- mała waga.
 WADY:
- kamera umiejscowiona na dole ekranu.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

HP Spectre X360
Jacek Zięba



Hybryda laptopa z tabletem to bardzo ciekawe urządzenie HP, które cechuje się solidną,
aczkolwiek ciężką obudową, dobrej jakości
ekranem i wysoką ceną. Inżynierowie z HP
zadbali jednak, aby osiągi tego sprzętu były
ponadprzeciętne. W urządzeniu zostały zastosowane mocne podzespoły Intela, a hardware został bardzo dobrze zoptymalizowany
z software’em.
Na rynku jest również dostępna ekskluzywna
edycja powstała przy współpracy z Bang&Olufsen, w której znajduje się procesor z linii
Skylake. Jeżeli poszukujecie urządzenia hybrydowego, to produkt HP jest najlepszym
rozwiązaniem.
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 ZALETY:
- dobra optymalizacja;
- hybrydowy charakter;
- porządne wykonanie.
 WADY:
- duża waga;
- średniej jakości gładzik.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

Asus ZenBook UX305
Jacek Zięba



Nowy laptop Asusa jest cieńszy oraz lżejszy
od MacBooka Air, podobnie jak sprzęt Apple,
został wykonany z aluminium. Zastosowano
w nim chłodzenie pasywne, które sprawdza
się jednak nad wyraz dobrze. Ponadto ekran
cechuje się stosunkowo wysoką rozdzielczością, Full HD, choć wielu użytkownikom może
przeszkadzać fakt, iż jest on matowy. Niestety
tajwański producent zastosował w urządzeniu
kiepskiej jakości głośniki, co sprawia, że laptop nie jest idealnym narzędziem do oglądania filmów.
Warto również dodać, że niektórzy użytkownicy skarżą się na problemy ze sterownikami do kart graficznych Intela, ale pozostaje
mieć nadzieję, że w najbliższym czasie pojawi się aktualizacja, która pozbawi urządzenie
tego defektu.

 ZALETY:
- niska waga i małe wymiary;
- aluminiowa obudowa;
- matowy ekran - istotny plus dla grafików
i fotografów.
 WADY:
- kiepskiej jakości głośniki;
- problemy ze sterownikami kart graficznych.

Stosunek ceny do jakości:



komentuj

Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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Smart zegarki

Poznaj wskazówki Jacka



Jaki prezent?

Apple Watch
Jacek Zięba



Smartwatch Apple to jedyne dostępne
na rynku urządzenie, które zostało w pełni zintegrowane z systemem iOS. System
watchOS pozwala nam na zarządzanie sporą ilością aplikacji, które możemy zainstalować bezpośrednio na urządzeniu. Zegarek
z Cupertino popracuje cały dzień na jednym
ładowaniu baterii, zaoferuje świetne funkcje fitnessowe oraz da nam relatywnie duże
możliwości dostosowania wirtualnych tarcz.
Z Apple Watchem możemy również wejść
pod prysznic. Warto dodać, że urządzenie
jest dostępne w trzech wersjach - od sportowej po ekskluzywną odsłonę Edition. Wśród
wad można wyróżnić mało ekskluzywny design, brak GPS oraz pełnej wodoodporności,
a także zbyt mały akumulator w 38-milimetrowym modelu. Nie zmienia to jednak faktu,
że to najlepszy smartwatch dla posiadaczy
iPhone’ów.
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 ZALETY:
- pełna integracja z iPhone’em;
- duża liczba aplikacji;
- świetne funkcje fitnessowe.
 WADY:
- nieciekawy design;
- słaba bateria w mniejszym modelu.

Stosunek ceny do jakości:



Jaki prezent?

Samsung Gear S2
Jacek Zięba



Smartwatch Samsung Gear S2 to jeden z najciekawszych inteligentnych zegarków dostępnych na rynku. Urządzenie koreańskiego producenta działa pod kontrolą systemu Tizen,
który łączy się ze smartfonami z Androidem,
a już wkrótce ma również uzyskać możliwość
sparowania z iPhone’em. Gear S2 jest w pełni
wodoodporny, elegancko wykonany i wyróżnia
się ruchomym pierścieniem na tarczy, za pomocą którego możemy zarządzać interfejsem.
Niestety nie znajdziemy dla niego wielu aplikacji, tym bardziej, że Samsung nie pozwala
na instalację programów na Android Wear.
Niemniej jednak intuicyjny w zarządzaniu
system oraz świetne wykonanie sprawiają,
że Gear S2 to bardzo ciekawe rozwiązanie
dla użytkowników Androida. Wkrótce może
przydać się również posiadaczom iPhone’ów.
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 ZALETY:
- wodoodporność;
- łatwy w obsłudze interfejs;
- elegancki design.
 WADY:
- mała ilość aplikacji;
- nadal brak dostosowania do iOS.

Stosunek ceny do jakości:

Jaki prezent?



LG Watch R


Jacek Zięba
Smartwatch LG działa pod kontrolą systemu Android. Możemy go połączyć także
z iPhone’em. Niestety, tylko współpracując
z urządzeniami z Androidem, pokazuje on
pełnię swoich możliwości, takich jak opcja
dostosowywania tarcz, duża liczba aplikacji
czy też możliwość interakcji z nimi. LG Watch R
to niedrogi smartwatch, który cechuje się bardzo dobrym wykonaniem, elegancką, okrągłą
tarczą oraz stosunkowo długim czasem pracy
na baterii, który wynosi około 1,5 dnia.

 ZALETY:

Użytkownicy, którzy szukają taniego smartwatcha do połączenia z iPhone’em i nie przeszkadzają im jego ograniczenia związane z takim duetem, powinni zwrócić na niego uwagę.

Stosunek ceny do jakości:

- długi czas pracy na baterii;
- możliwość połączenia z Androidem i iOS-em;
- ładny wygląd.
 WADY:
- brak pełnej wodoodporności;
- słaba dostępność w sklepach.



komentuj

Ilustracje: materiały producentów / ideeconcept.pl
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Wybór sprzętu

Które Apple TV wybrać?
Krystian Kozerawski



Od kilku tygodni mówi się sporo o najnowszej przystawce telewizyjnej
od Apple. W sprzedaży wciąż dostępne są jednak dwie generacje tego urządzenia. Różnią się one od siebie dość znacznie, nie tylko oferowanymi użytkownikowi funkcjami, ale i ceną. Czy zakup Apple TV trzeciej generacji w ogóle jeszcze ma sens? A może jednak zdecydować się na kupno najnowszego
modelu?
Obszerną recenzję Apple TV czwartej generacji można co prawda przeczytać
w poprzednim numerze MyApple Magazynu, warto jednak pokrótce przypomnieć, co ono potrafi. Podstawową i wydawać by się mogło niezmienną
od lat jest funkcja płatnej wypożyczalni filmów dostępnych w iTunes Store.
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Wybór sprzętu

Sklep Apple nie należy do tanich, za wypożyczenie nowszych pozycji trzeba zapłacić
czasem nawet i 10 €. Warto jednak pamiętać,
że Apple TV zarówno trzeciej, jak i czwartej
generacji pozwala na dostęp do filmów zgromadzonych w kolekcji domowej w aplikacji
iTunes na Macu lub PC z Windows. Co więcej,
w iTunes na komputerze można nie tylko wypożyczać filmy, ale i je kupować oraz dodawać np. te zgrane z płyt DVD. Wystarczy tylko,
by komputer pozostał włączony z działającą
aplikacją iTunes i aktywną funkcją udostępniania kolekcji domowej, a zgromadzone
w tym programie filmy będzie można obejrzeć za pośrednictwem Apple TV.
Najnowsze Apple TV to jednak przede wszystkim aplikacje i gry. Te pierwsze już teraz dają
dostęp do usług VOD. Polscy użytkownicy
mogą już cieszyć się filmami i serialami dostępnymi w ofercie sieci kanałów FilmBox.
Gry to z kolei świetna domowa rozrywka. Jeśli obok telewizora nie zagościła dotąd duża
konsola, np. PlayStation czy Xbox, to Apple TV
z powodzeniem może zająć to miejsce. Już teraz zagrać można w tak rozbudowane gry jak
choćby Star Wars: Powstanie przeciwko Imperium, dostępne w ramach aplikacji i sklepu
Disney Infinity.
Apple TV czwartej generacji to także dostęp
do usługi Apple Music oferującej muzykę
na żądanie. Za pośrednictwem tej przystawki telewizyjnej można mieć dostęp do całej
swojej muzyki zgromadzonej na koncie użytkownika, a także polecanych przez redakcję
serwisu składanek czy nowości. W połączeniu
ze świetnymi wygaszaczami ekranu prezentującymi panoramy Londynu, Nowego Jorku,
San Francisco, Hawajów czy Chin przyjemność z raczenia się muzyką może być jeszcze
większa.
W komplecie z urządzeniem znalazł się nowy
pilot wyposażony w gładzik i dodatkowe klawisze, pozwalające na aktywację Siri lub wyszukiwarki, a także na regulację natężenia
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dźwięku w telewizorze. W przypadku gier pilot
zamienia się w prosty kontroler. Warto jednak
od razu zaopatrzyć się w gamepada, najlepiej
tego marki Steelseries.
W zależności od wersji pojemnościowej Apple
TV czwartej generacji kosztuje 779 zł (32 GB)
lub 999 zł (64 GB). Gdyby dokupić wspomnianego pilota osobno, trzeba by na niego wydać więcej, niż na Apple TV trzeciej generacji,
bo aż 379 zł.
Apple TV trzeciej generacji kosztuje jedynie 349 zł i ze względu na kilka przydatnych
funkcji wciąż jest produktem wartym zakupu. Tak jak najnowszy model oferuje dostęp
do płatnej wypożyczalni filmów w iTunes
Store oraz do biblioteki domowej, trzymanej
w iTunes na komputerze Mac lub PC. Pozwala również na strumieniowanie muzyki i wideo z urządzeń Apple na telewizor czy rzutnik, włącznie z klonowaniem obrazu iPhone’a,
iPada lub wykorzystaniem telewizora jako
dodatkowego monitora w przypadku komputera Mac. Optyczne gniazdo audio pozwala
też na podłączenie go do wzmacniacza, który
wspiera taką technologię.
Urządzenie to jest prostą przystawką, która za stosunkowo niewielkie pieniądze pozwoli na włączenie telewizora do ekosystemu
urządzeń Apple. Przyda się wszędzie tam, gdzie
występuje częsta potrzeba bezprzewodowego
podłączenia różnych urządzeń Apple właśnie
do telewizora. Zastosowanie tego urządzenia
wykracza więc znacznie poza dom. Może ono
być wykorzystane w biurach, zwłaszcza w salach konferencyjnych (gdzie można je podłączyć do rzutnika zamiast telewizora). Jego niewielkie rozmiary pozwalają zabrać je ze sobą
np. na wszelkiego rodzaju konferencje. Ostatecznie zawsze można na nim obejrzeć jakiś
film udostępniany z domowego komputera
lub wypożyczony z iTunes Store.
Ilustracja: ideeconcept.pl
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Wybór sprzętu



Jak wybrać dobry monitor?


Jacek Zięba

Wybór dobrego monitora nie jest łatwy i przed zakupem często nie wiemy,
jaką wybrać matrycę, jak odczytywać poszczególne parametry oraz jakie porty będą nam potrzebne. Liczba dostępnych na rynku modeli nie ułatwia
podjęcia decyzji. Poniżej znajdziecie opis aspektów, na które warto zwrócić
uwagę, wybierając monitor. Jest to wszak wyjątkowo ważny element naszego zestawu komputerowego, który powinien być użyteczny, chronić nasze
oczy i zapewniać nam świetne doznania wizualne. Już na wstępie zaznaczę,
że ten tekst jest skierowany do przeciętnego użytkownika. Graficy, fotografowie i inni profesjonaliści powinni skierować swoją uwagę na zupełnie inny
segment tej kategorii produktów.
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Matryca
Wyróżniamy obecnie dwa typy monitorów
ze względu na sposób podświetlenia - LED
i CCFL. Tylko pierwszy z tych typów jest wart
uwagi. Dobrze byłoby też zwrócić przy zakupie uwagę, czy producent zastosował podświetlenie krawędziowe, czy pełny LED, który jest oczywiście lepszy. Nie bez znaczenia
jest również fakt, czy matryca jest matowa,
czy błyszcząca. Wybór jest tutaj jednak kwestią indywidualną, choć większość użytkowników powinna skłaniać się ku błyszczącym
ekranom.
Ze względu na technologię wykonania wyróżniamy przede wszystkim cztery typy matryc.
Każda z nich ma swoje dobre i złe strony, które przedstawiam poniżej.
TN
Monitory z matrycą TN cechują się przede
wszystkim niską ceną, dobrym czasem reakcji
(2-4 ms), ale bardzo słabo odwzorowują kolory, wyświetlają płytkie czernie i mają wąskie
kąty widzenia w pionie i w poziomie. To budżetowe rozwiązanie, które jednak zadowoli
małe grono użytkowników.
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MVA
Matryce MVA są rzadko stosowane przez producentów, ale cechują się dobrym czasem
reakcji (5-7 ms), szerokimi kątami widzenia
i ponadprzeciętnym odwzorowaniem kolorów. Pierwszy tego typu ekran wyprodukowała firma Fujitsu.
PVA
PVA to kompromisowe rozwiązanie - gorsze od matryc IPS, ale zdecydowanie lepsze
od paneli TN. Wyróżnia je dobra jasność, kontrast i odwzorowanie kolorów. Niestety dużym
minusem jest wysoki czas reakcji, co dyskwalifikuje zakup tego monitora np. do gier.

IPS
Monitory z matrycami IPS są bardzo uniwersalne, choć niestety nie należą do najtańszych. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy ich wśród sprzętu za mniej niż 1000 zł,
co nie powinno stanowić bariery dla wielu
użytkowników. Cechują się one bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, dobrym kontrastem i czerniami. Ponadto mają szerokie
kąty widzenia i przyzwoity czas reakcji.



Wybór sprzętu

Budowa
Warto zastanowić się nad rozmiarem monitora, który kupujemy. Osobiście uważam,
że 20 cali to absolutne minimum. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będą ekrany 24-calowe, choć warto zainteresować się
także 27-calowymi. Przyjemność korzystania
z nich jest naprawdę duża.

Nie warto szukać modeli
z ekranem gorszym niż Full
HD (1920x1200)...
Nie bez znaczenia są również proporcje oraz
ewentualne wygięcie ekranu. Proporcje 16:9
lub 16:10 to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, choć monitory panoramiczne 21:9
również mogą przypaść wielu użytkownikom
do gustu. Dodam również, że wygięcie ekranu
to nie jest zbędny bajer, ale bardzo użyteczne
rozwiązanie, które sprawia, że obraz jest bardziej głęboki.
Duże znaczenie ma rozdzielczość monitora. Nie warto szukać modeli z ekranem gorszym niż Full HD (1920x1200), a bardziej
wymagający użytkownicy powinni się zastanowić nad wyświetlaczami o rozdzielczości
2560x1440 lub 4K. Warto także zwrócić uwagę
na częstotliwość odświeżania (przynajmniej
60 Hz) oraz funkcję Flicker Free, która zapobiega smużeniu. W trosce o ochronę oczu
można również kupić monitor eliminujący
światło niebieskie.
Nie bez znaczenia są również rozmaite dodatki, takie jak głośniki, tuner TV, automatyczny czujnik światła czy miejsce na haki do zawieszenia monitora na ścianie. Są to jednak
opcjonalne rozwiązania, których wybór zależy
od preferencji użytkownika.
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Porty
Duże znaczenie mają porty, które przeważnie
znajdują się z tyłu monitora. Osobiście polecam kupno sprzętu z dwoma złączami HDMI
i jednym Display Port. Zależnie od potrzeb
warto zwrócić uwagę na obecność portu
mini jack, złącza HDTV, S-Video, VGA, D-Sub
i DVI. Jest to jednak sprawa indywidualna.
Warto także pamiętać, że zawsze możemy
skorzystać z przejściówek. Często ich użycie
jest obligatoryjne, np. gdy chcemy podłączyć
monitor do portu Lightning.
Mam nadzieję, że powyższy tekst pomoże
Wam w wyborze najlepszego monitora. Warto
dobrze przyjrzeć się dostępnym na rynku modelom, aby dokonać zakupu, którego nie będziemy żałowali.

Ilustracje: materiały Samsung, LG, Apple
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W pogoni za szynką
Kinga Zielińska



Chcąc nie chcąc, okres przedświąteczny w ostatnich latach rozpoczynamy
tuż po dniu Wszystkich Świętych. Z pewnością nie czujemy jeszcze wtedy
magii świąt Bożego Narodzenia, mimo że telewizja usilnie przypomina nam
o nich zeszłorocznymi reklamami, sklepy stacjonarne kuszą zimowym wystrojem, a internetowi sprzedawcy fantastycznymi newsletterami, bylebyśmy
tylko nie zapomnieli o tym, że to już „tylko” półtora miesiąca. Powiedzmy
sobie szczerze: „Brace yourselves. Christmas is coming” ;). Nie wiem jak Wy,
ale ja przez to wszystko już zaczęłam myśleć o prezentach dla najbliższych.
Z doświadczenia kilku lat już wiem, że najłatwiej jest kupić prezent dla najmłodszych, najtrudniej dla tych starszych bliskich i przyjaciół. Sama jestem
raczej dość „łatwa w obsłudze”, ponieważ zazwyczaj wyraźnie komunikuję,
co chciałabym znaleźć pod choinką, choć niespodzianka jest oczywiście zawsze mile widziana :).
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Od jakiegoś czasu używam
modelu Astro E5 o pojemności
16000 mAh firmy Anker.
Wystarczy poprzedniego
wieczoru podłączyć
ten powerbank do ładowarki
sieciowej, a rankiem w pełni
naładowana bateria pozwoli
na 6-krotne naładowanie
iPhone’a 6 lub 2-krotne iPada
Air 2.
Mam też jednak wokół siebie, zapewne podobnie jak i Wy, „trudne”, a czasem i wręcz
„beznadziejne” przypadki. Jednakże z nami,
fotografami mobilnymi, sprawa jest o tyle łatwa, że w głębi każdego z nas tkwi mały ga-
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dżeciarz, któremu na widok różnych dodatków, nakładek czy soczewek, których możemy
użyć do innego spojrzenia na fotografię, oczy
zapalają się na czerwono, a serce zaczyna
bić jakby szybciej. Nawiązując do tej okazji,
chciałabym dziś stanąć w nieco nietypowej
dla mnie roli i przedstawić Wam kilka drobiazgów mogących stanowić prezent dla tych
z nas, którzy przedkładają łapanie chwil aparatem smartfona nad noszenie na szyi ciężkich lustrzanek. Nie przeszukiwałam jednak
czeluści internetu, nie robiłam ankiet ani
badań na temat tego, co oferują i polecają
sklepy. Po prostu rozejrzałam się po domu,
poszperałam w szufladach, zrobiłam porządek w torebce i znalazłam kilka gadżetów,
które najzwyczajniej w świecie sprawdziły się
do tej pory na tyle, że ze spokojnym sumieniem mogę je Wam polecić jako upominki.
I tak oto w każdej porządnej damskiej torebce,
wśród mnóstwa przydatnych rzeczy począwszy od pomadki poprzez smakołyki dla psa
po zabawki dziecka, powinien się znaleźć…
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powerbank. Od jakiegoś czasu używam modelu Astro E5 o pojemności 16000 mAh firmy
Anker. To dość mało znany (nieobecny oficjalnie w Polsce) producent bardzo przyzwoitych
rozwiązań związanych z zasilaniem urządzeń
przenośnych oraz akcesoriów do nich. Wystarczy poprzedniego wieczoru podłączyć ten
powerbank do ładowarki sieciowej, a rankiem
w pełni naładowana bateria pozwoli na 6-krotne naładowanie iPhone’a 6 lub 2-krotne iPada
Air 2. Dwa gniazdka USB o łącznej wydajności
rzędu 3A nie każą czekać na energię dłużej
niż w przypadku nawet szybkiej ładowarki
sieciowej. Miłym dodatkiem jest wbudowana jasna dioda, której można użyć, szukając
w ciemności kluczy lub drobnych. Wszystko
zamknięte w wytrzymałej, smukłej, obłej, połyskliwej obudowie, doskonale pasującej do
typowej tylnej kieszeni spodni. W zestawie
znajdziemy też siatkowe etui ze ściągaczem,
mieszczące poza samym powerbankiem dwa
przewody do ładowania. Urządzenie jest niezastąpione podczas wakacji, dłuższych podróży, photowalków, a także w razie niespodziewanej potrzeby lub chęci wyjścia z domu.
Mało prądu w telefonie? Wychodząc biorę ze
sobą powerbank i po kilkunastu minutach jestem nawet 30% do przodu. W razie potrzeby
można też bez uszczerbku poratować prądem
jakiegoś mniej przewidującego towarzysza,
zyskując jego dozgonną wdzięczność.

Jednym z moich najnowszych,
a zarazem ulubionych
gadżetów fotograficznych
jest nakładka COVR
Photo. Jego podstawowym
zadaniem jest to,
aby osoba fotografowana
nie zorientowała się,
że robimy jej zdjęcie…
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Kolejne upragnione gadżety mobilnego fotografa to obiektywy zmieniające optykę aparatu wbudowanego w smartfon. Używam
produktów firmy Olloclip, która ma w ofercie
obiektyw szerokokątny, rybie oko, makro i tele.
Wszystkie te warianty dostępne są od modelu iPhone 4 po najnowsze modele. Osobiście
największą słabość mam do tego ostatniego
obiektywu, który poza swoim podstawowym
zadaniem 2-krotnego powiększania obrazu
nadaje krawędziom bocznym zdjęcia lekkie
rozmycie, co sprawia wrażenie, jakby było ono
wykonane lustrzanką. Jednak, pomimo że korzystam z pełnej gamy wszystkich obiektywów
Olloclip, to zawsze mam wątpliwość, czy przez
nałożenie (lub jego brak) nie stracę czegoś,
co mogłabym uzyskać w danym momencie
przy pomocy innego wariantu. To odwieczny
problem utraty „decydującego momentu”.
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Jednym z moich najnowszych, a zarazem ulubionych gadżetów fotograficznych jest nakładka COVR Photo. Jego podstawowym zadaniem jest to, aby osoba fotografowana
nie zorientowała się, że robimy jej zdjęcie,
co czyni z niego świetne narzędzie do uprawiania fotografii ulicznej. Konstrukcyjnie
rzecz biorąc, wersja dla iPhone’a 6 składa
się z dwóch części: nakładki na telefon, która może pełnić również funkcję jego ochrony, oraz dodatkowej części z przesuwanym
obiektywem. Dzięki temu, że ten dodatkowy
obiektyw umieszczony jest pod telefonem,
możemy udawać - robiąc zdjęcie - iż zajmujemy się na telefonie czymś zupełnie innym
(sprawdzamy drogę, piszemy SMS-a, przeglądamy facebook itp.). Ponieważ działanie COVR
Photo opiera się na pryzmatycznym odbiciu
obrazu faktycznego, dodatkowym wymogiem
do użycia tego gadżetu jest zainstalowanie
bezpłatnego programu, który odbija obraz,
tak by na wyświetlaczu telefonu prezentował
się prawidłowo. COVR Photo dostępny jest
dla iPhone’a 5/5s, od niedawna dla iPhone’a
6/6s i w przedsprzedaży dla 6 Plus/6s Plus.
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Jeśli chcemy zrobić zdjęcie w słabym świetle
bądź też zaczynamy zwracać coraz większą
uwagę na jakość i ostrość wykonywanych fotografii, oznacza to, że nadszedł czas na statyw. Wybór tych akcesoriów jest ogromny,
począwszy od klonów Gorillapod dostępnych
za mniej niż 10 zł do Manfrotto za kilkanaście razy wyższą cenę. O wyborze jak zwykle
decyduje wypadkowa potrzeb i możliwości.
Na cokolwiek jednak się nie zdecydujemy,
podstawowa funkcja unieruchomienia aparatu na czas wykonywania zdjęcia pozostanie
prawdopodobnie niezmienna. W tym miejscu warto wspomnieć o przydatności statywu do wykonywania zdjęć panoramicznych,
nagrywania coraz popularniejszych sekwencji time-lapse, czy też stabilizowania aparatu
w trakcie tworzenia wideo. To wszystko powoduje, że warto sprezentować komuś porządny
statyw.
Jednak aby przymocować smartfon do statywu, trzeba mieć odpowiedni uchwyt. Oczywiście na rynku są dostępne różne wynalazki,
wybierając jednak produkt tej kategorii, pa-
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miętajmy, że od niego zależy życie i zdrowie
naszego urządzenia. Dlatego w tym miejscu
warto pomyśleć o czymś solidnym i pewnym,
np. o pochodzącym z Australii QuadLocku. Jest
to system mocowań telefonów pozwalający
przytwierdzać je w przeróżnych miejscach,
pojazdach i powierzchniach - od roweru
przez ramię po szybę samochodu czy ścianę
w kuchni. Składa się z dwóch części - pierwsza
to etui (wykonane bardzo solidnie i ładnie),
druga to mocowanie (np. statywowe), które „wkręca” się w etui opatentowanym zamkiem. Mocowanie zakończone standardowym
gniazdem ¼” można nakręcić na dowolny
zgodny z nim statyw, o którym pisałam wyżej.

… warto byłoby
się zastanowić nad sposobem
zdalnego odpalenia migawki
jego aparatu.
Do tego celu
używam pilota Shuttr
firmy Mukulabs, działającego
w oparciu o technologię
Bluetooth.
Mając już telefon umieszczony na statywie,
warto byłoby się zastanowić nad sposobem
zdalnego odpalenia migawki jego aparatu.
Do tego celu używam pilota Shuttr firmy Mukulabs, działającego w oparciu o technologię Bluetooth. Z zasięgiem 10 m i statywem
taki zestaw pozwala zająć się nawet fotografią przyrodniczą. Rolę pilota mogą też przejąć słuchawki, a dokładnie przycisk głośności
na ich przewodzie po podłączeniu do gniazda
w smartfonie, jednak jego działanie - w odróżnieniu od Shuttra - jest bardzo uzależnione od aplikacji używanej do robienia zdjęć.

Ostatnim upominkiem, może niezbyt typowym dla samego fotografa, a przydatnym raczej dla jego bliskich lub rodziny, może być
ramka cyfrowa ZOOM.ME. Jest to doskonały
prezent dla rodziców lub dziadków nie obsługujących biegle smartfona, ale ceniących
sobie możliwość oglądania zdjęć w ramce. W moim przypadku sprawdziła się idealnie, gdy byliśmy na wakacjach za granicą,
przy uroczystościach przedszkolnych synka
czy też w zwykłym życiu codziennym. Ramkę można zasilać zdjęciami na dwa sposoby:
poprzez dedykowaną aplikację (iOS, Android, Windows Phone) lub przez wysłanie pliku
graficznego na specjalny adres e-mail skojarzony z daną ramką w procesie jej aktywacji. Oba sposoby sprawdzają się równie dobrze, choć oczywiście korzystanie z aplikacji
jest nieco prostsze. Robię zdjęcie, wchodzę
do aplikacji, wybieram adresatów, do których
chcę je wysłać, i dotykam „wyślij”. Po paru
chwilach na ramce babci „magicznie” pojawia się najnowsze zdjęcie wnuka. Nie bez
znaczenia dla pozytywnego odbioru wysyłanych zdjęć jest tu też wielkość samej ramki
(7”, czyli porównywalna z rozmiarem zwykłych
zdjęć 9x13 lub 10x15, formatów, do których typowi użytkownicy są najbardziej przyzwyczajeni) oraz dobra gęstość pikseli, dzięki której
fotografie prezentują się bardzo realistycznie.
Ramka pracuje pod kontrolą dostosowanego
do potrzeb urządzenia systemu Android 4.2.2
i dostępna jest w wersji WiFi lub 3G.
Po całym okresie przedświątecznym będziemy
już tak zmęczeni planowaniem i poszukiwaniem prezentów (a także byciem miłym, żeby
również dostać prezent ;) ), że każdy śmiało
będzie mógł powiedzieć, iż zasłużył na nieco
wypoczynku. Mam nadzieję, że dzięki mojemu
subiektywnemu zestawieniu drobiazgów dla
kogoś, kto lubi pstrykać smartfonem, zabierzecie się za to wszystko szybciej i nie skończycie jak Nora Krank w „Święta last minute”,
goniąc za… szynką w samą Wigilię Bożego Narodzenia ;).
Ilustracje: archiwum Autorki
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