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Redakcja

Spis treści
Nim się obejrzeliśmy, nastał grudzień i przed
nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Najbliższe dwa tygodnie upłyną na podejmowaniu decyzji, jakie prezenty wybrać pod choinkę dla siebie i bliskich, i oczywiście na samych
zakupach.
Chcemy pomóc w dokonaniu wyboru wszystkim Świętym Mikołajom, Aniołkom czy Gwiazdorom, którzy przynoszą prezenty w wigilijny
wieczór. Jak zwykle stoją oni przed trudnym
zadaniem zdecydowania, co przynieść użytkownikom czy fanom produktów Apple.
Czy pod choinką położyć iPhone’a 7 czy 7 Plus,
a może lepiej zdecydować się na iPhone’a SE
lub model sprzed roku lub dwóch lat? Decyzje są tym bardziej trudne, im wyższa jest
cena tych elektronicznych gadżetów.
W tym roku zdecydowaliśmy się skupić tylko
na tych produktach, które sami chętnie zobaczylibyśmy pod choinką lub którymi obdarowalibyśmy bliskich. Także i dla nas wybór
nie był łatwy. Mamy jednak nadzieję, że nasz
świąteczny przewodnik przyda się podczas
przedświątecznych zakupów.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Silny dolar

przyczyną słabych wyników Apple

Dużego chłopca list
do Świętego Mikołaja

Berrolia No. 1

stylowy uchwyt samochodowy

Używany iPhone

na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Recenzje iPhone’ów
Jacek, Grzegorz i Krystian

Niech anieli grają

recenzja słuchawek i wzmacniacza

Pomysły na prezent
Jacek Zięba

Pomysły na prezent
Krystian Kozerawski

Cztery aplikacje fotograficzne
stworzone dla Twojego iPhone’a

Galeria
Krystian Kozerawski
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Finanse

Silny dolar

przyczyną słabych wyników Apple
Michał Masłowski



Rok 2016 był przełomowy dla wyników finansowych Apple. Po raz pierwszy
od 13 lat były one gorsze niż rok wcześniej. Spółka zanotowała słabsze wyniki w II, III i IV kwartale roku obrotowego. Przypomnijmy jedynie, że Apple
ma przesunięty rok obrotowy i wspomniane kwartały są I, II i III kwartałem
roku kalendarzowego.
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Finanse

To się kiedyś musiało stać. Nic nie rośnie
wiecznie, nawet wyniki sprzedażowe Apple.
Nie ma takiej możliwości, aby w nieskończoność sprzedawać coraz więcej iPhone’ów. Dlaczego piszę przede wszystkim o iPhone’ach?
Bo to ich sprzedaż od dawna „trzyma” wyniki finansowe Apple. Sprzedaż iPadów maleje
od kilku lat, a sprzedaż Maców jest na dosyć stabilnym poziomie (przynajmniej w porównaniu z wielkością sprzedaży iPhone’ów).
I od lat było wiadomo, że pierwszy moment
słabszej sprzedaży iPhone’a będzie sygnałem
do pojawienia się gorszych wyników finansowych Apple. Jeszcze w I kwartale 2016 roku obrotowego (ostatni kwartał 2015 roku kalendarzowego) dzięki świetnej sprzedaży iPhone’a
6s (Apple wprowadziło wówczas do sprzedaży
iPhone’a 6s na dużo większej liczbie rynków,
co pozwoliło pobić rekord sprzedaży iPhone’a
6), wprowadzeniu do sprzedaży Apple Watcha
i Apple TV wynik został „uratowany” i był lepszy od wyniku sprzed roku. O włos, ale był lepszy. W kolejnych kwartałach Apple już nic nie
mogło zrobić. Słabsza, w każdym z kolejnych
okresów rozliczeniowych, sprzedaż iPhone’a
pogrążyła wyniki finansowe spółki.

Apple znane jest z tego,
że bardzo pilnuje wysokich
marż. Podaje je nawet
w prognozach na każdy
kolejny kwartał. To nie jest
zresztą trudne. Jeśli Apple
wie, że będzie „trzymać” ceny,
to niezależnie od poziomu
sprzedaży będzie w stanie
„dowieźć” odpowiednio
wysoką marżę.
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Jedno należy jednak wyjaśnić i powiedzieć
na głos. Apple w każdym z trzech wymienionych kwartałów wciąż zarabiało ogromne pieniądze. Odnotowało kolejno 10,5 miliarda, 7,8
miliarda i 9 miliardów dolarów zysku netto.
To są mniejsze pieniądze niż rok wcześniej –
odpowiednio 13,6 miliarda, 10,7 miliarda i 11,1
miliarda dolarów – ale wciąż są to poziomy
nieosiągalne dla konkurencji. Apple w żaden sposób się „nie kończy”, ale jednak krok
wstecz jest widoczny.

Silny dolar
Żyjemy w erze silnego dolara. To umocnienie
amerykańskiej waluty jest szczególnie widoczne w stosunku do euro. Ostatni raz dolar był mocniejszy w latach 2003-2004, a więc
epokę temu. Od tamtej pory słabszy dolar
sprzyjał zagranicznej ekspansji Apple. Ta era
mniej więcej na początku 2015 roku się skończyła.
To samo dotyczy innych światowych walut
i ich relacji do dolara amerykańskiego. Ostatni raz tak duże osłabienie brytyjskiego funta, z jakim mieliśmy do czynienia z powodu
Brexitu, obserwowaliśmy w połowie lat 80.
ubiegłego wieku. W przypadku japońskiego
jena poziomy z 2015 roku ostatni raz odnotowywaliśmy w roku 2007. O japońskim jenie
jeszcze za chwilę, gdyż tutaj sytuacja powoli
zaczyna się zmieniać. I w końcu jeden z ważniejszych kierunków światowej ekspansji Apple, czyli Chiny. W 2014 roku uległ zmianie
wieloletni trend osłabiania się dolara w stosunku do juana i amerykańska waluta zaczęła się umacniać.
To wszystko powoduje, że Apple, chcąc utrzymywać marże liczone w dolarach, musi systematycznie podwyższać ceny. Jakby tego
nie robiło, to utrzymując ten sam poziom
przychodów w lokalnych walutach, odnotowywałoby spadek przychodów liczonych
w amerykańskich dolarach.



Finanse

Apple znane jest z tego, że bardzo pilnuje wysokich marż. Podaje je nawet w prognozach
na każdy kolejny kwartał. To nie jest zresztą
trudne. Jeśli Apple wie, że będzie „trzymać”
ceny, to niezależnie od poziomu sprzedaży
będzie w stanie „dowieźć” odpowiednio wysoką marżę. Wydaje się więc, że woli sprzedać mniej i zarobić mniej, niż zdecydować się
na niższy przychód z jednego sprzedanego
urządzenia.

Samo Apple podało jednak
prognozę przychodów
na bieżący kwartał między
76 a 78 miliardami dolarów.
Jeżeli ta prognoza zostałaby
zrealizowana, dałoby
to wzrost przychodów
rok do roku. Oznaczałoby
to przełamanie trwającej
od 9 miesięcy negatywnej
tendencji.
A dalej sprawa jest już jasna. Jeżeli ceny są
podnoszone w euro, funtach, juanach czy
w złotych, to działa proste prawo popytu
i podaży. Wyższe ceny powodują ograniczenie
popytu. Stąd między innymi niższa sprzedaż
wszystkich produktów Apple w trzech ostatnich kwartałach.
To jest także odpowiedź na pytanie, dlaczego
produkty Apple są tak drogie w Polsce. Wszyscy pamiętamy czasy, gdy około 6-7 lat temu
można było kupić MacBooka Pro 13” w wysokiej konfiguracji za około 6,5 tysiąca złotych.
Dzisiaj najsłabsza konfiguracja tego komputera „zaczyna się” od 7,5 tysiąca złotych. Ale
w 2010 roku dolar kosztował między 2,60,
a 3,10 zł. W 2016 roku dolar kosztuje natomiast
między 3,70 a nawet 4,15 zł. Nie ma zatem cu-
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dów. Aby Apple utrzymywało w Polsce swoje marże i miało chociaż zbliżony przychód
liczony w dolarach, w przeliczeniu na jeden
komputer, telefon lub tablet, musi podnosić
ceny.
Przykład odwrotny, gdzie osłabienie dolara
spowodowało wzrost przychodów Apple, zobaczyliśmy w ostatnich kwartałach w Japonii. Jen, po pięcioletnim okresie deprecjacji,
w ciągu ostatnich trzech kwartałów znacznie umocnił się w stosunku do dolara. Tylko
w ostatnim kwartale przychód Apple rok do
roku wzrósł w Japonii o 10%, w poprzednim
kwartale był to wzrost o 23%, a w jeszcze poprzednim aż o 24%.

Kolejny kwartał dalej słabszy?
Gdy patrzeć na notowania dolara jako podstawowy wskaźnik prognostyczny dla dalszych
wyników finansowych Apple, nic nie wskazuje na to, aby te miały się poprawić w bieżącym kwartale. W ciągu ostatniego 1,5 miesiąca dolar umocnił się w stosunku niemalże
do wszystkich głównych światowych walut.
Wyjątkiem jest jedynie relacja dolara do funta brytyjskiego. Jednakże zarówno horyzont,
jak i skala osłabienia się dolara do brytyjskiej
waluty jest póki co zbyt mała.

Kumulacja nowych produktów w kwartale świątecznym
Samo Apple podało jednak prognozę przychodów na bieżący kwartał między 76 a 78
miliardami dolarów. Jeżeli ta prognoza zostałaby zrealizowana, dałoby to wzrost przychodów rok do roku. Oznaczałoby to przełamanie
trwającej od 9 miesięcy negatywnej tendencji.
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Z jednej strony, jak pokazano powyżej, realizacji tej prognozy będzie przeszkadzał wciąż
mocny dolar. Z drugiej jednak strony już dawno Apple nie miało w świątecznym kwartale
tak dużego nagromadzenia nowych produktów.
Jest nowy iPhone, nowy Apple Watch i w końcu wyczekiwane od dłuższego czasu nowe
MacBooki Pro. Popyt na te ostatnie, według
różnych ośrodków analitycznych, przekroczył
wszelkie oczekiwania. Apple już teraz zapowiedziało dostawcom części, aby byli przygotowani na znaczne zwiększenie popytu w 2017
roku.

Oczywiście warunkiem
koniecznym wzrostu
przychodów jest po pierwsze
wciąż posiadanie przez
Apple w portfolio udanych
produktów, które będą się
cieszyły popularnością wśród
użytkowników

Nie wszystko zależy od Apple
Oczywiście warunkiem koniecznym wzrostu
przychodów jest po pierwsze wciąż posiadanie przez Apple w portfolio udanych produktów, które będą się cieszyły popularnością
wśród użytkowników. Póki co wszystko wskazuje na to, że tak jest, zarówno w przypadku
iPhone’a, jak i Maca. Natomiast negatywna
tendencja spadkowa w przypadku sprzedaży iPada już została zatrzymana. Co prawda
iPadów sprzedaje się coraz mniej, ale przychód z ich sprzedaży utrzymał się w ostatnim
kwartale, liczony rok do roku, na tym samym
poziomie. Widać tu wyraźnie wpływ sprzedaży
nowych iPadów Pro na poziom przychodów.
Drugi warunek jest niestety niezależny
już od samej spółki. Dolar nie może się dalej umacniać. Nie ma takich idealnych telefonów i komputerów, które będą się świetnie
sprzedawać, gdyby się okazało, że w kolejnym
kwartale Apple podniosło ceny o np. 20-30%.
Poziom kursów walutowych można oczywiście zabezpieczać, ale po pierwsze nie można
tego robić w dłuższym terminie, a po drugie
nie na taką skalę, w jakiej działa Apple.

Dodatkowo należy jeszcze zwrócić uwagę na wciąż rosnące przychody spółki z tzw.
segmentu Usług, czyli tego, gdzie kumulowane są przychody z App Store’a, Mac App
Store’a, Apple Music, Apple Pay i iCloud. Przychody z tego segmentu już dzisiaj są większe
od przychodów generowanych ze sprzedaży
komputerów Mac oraz ze sprzedaży iPadów.
Wszystko więc wskazuje na to, że jak nie teraz,
to w kolejnym kwartale negatywna tendencja
w wynikach Apple może być wreszcie przełamana.

8

Ilustracja: archiwum Redakcji
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Dużego chłopca list
do Świętego Mikołaja
Grzesiek Świątek



„Drogi Święty Mikołaju…”. Wielu z nas właśnie takimi słowami rozpoczynało list do Mikołaja, którego główną częścią była oczywiście lista prezentów. Wśród najpopularniejszych, o które prosili chłopcy, wymienić można
zabawki takie jak samochodzik, kolejka czy żołnierzyki. Wspomniałem płeć
męską, bo poradnik ten pisany jest z myślą właśnie o jej przedstawicielach,
i to bez względu na wiek, choć pewnie częściej skorzystają z niego Ci nieco
starsi . Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby użytek zrobiły z niego przedstawicielki płci przeciwnej - będę bardzo zadowolony, że mogłem pomóc.
Propozycje prezentów, które przedstawiłem, wybrane zostały na podstawie
moich własnych preferencji - są to po prostu przedmioty, które chętnie zobaczyłbym pod swoją choinką. Zapraszam.

9



Gadżety

DS Powermatic 80
to tradycyjny zegarek
z automatycznym
mechanizmem
charakteryzującym się
80-godzinną rezerwą chodu.
Bezprzewodowy głośnik
All Room Air One firmy Audio Pro

Bezprzewodowy głośnik to urządzenie, które
radość przyniesie nie tylko zagorzałym melomanom. Co prawda w dzisiejszych czasach
urządzenia mobilne zaopatrywane są w coraz to lepsze głośniki, ale jakość wydobywanego z nich dźwięku nadal pozostawia wiele
do życzenia. Głośnik All Room Air One produkowany przez szwedzką firmę Audio Pro oferuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości
dźwięku - branżowe serwisy opisują ją przymiotnikiem „audiofilska”. Urządzenie wykończone jest skórą, a ze źródłem dźwięku łączy
się za pośrednictwem sieci Wi-Fi, dzięki czemu sterować można nim za pomocą aplikacji
instalowanej na smartfonie czy tablecie. Głośnik kompatybilny jest z Air Play, co znacznie ułatwia sprawę użytkownikom sprzętu
Apple, a dzięki technologii Direct Link głośnik
można połączyć ze źródłem dźwięku, nawet
gdy nie znajdujemy się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Urządzenie podłączyć można również do telewizora. Całkowita moc wyjściowa to 100 W,
więc głośnik ten może napsuć krwi sąsiadom.
Cena: nieco ponad 2000 zł.
Strona producenta: Audio Pro

Górnicza koparka kołowa
Lego Technik

Nie znam chłopaka, który w dzieciństwie
nie fascynował się klockami Lego. Były to chyba jedyne zabawki, które potrafiły odciągnąć
mnie od Commodore 64. Górnicza koparka kołowa to obecnie największy „seryjny”
zestaw klocków Lego z serii Technic - składa się z niemal 4000 elementów, co pozwoliło na realistyczne odwzorowanie prawdziwej
maszyny. Zestaw wyposażony jest w elektryczny napęd Lego Power Functions, który
pozwala na zmechanizowanie koparki. Obsługuje on takie funkcje jak np. jazda do przodu
i do tyłu, ruch pasów przenośników czy obrót
kołem naczyniowym.

Po złożeniu kloców poza olbrzymią koparką
o wymiarach 72 x 29 x 41 cm można cieszyć
się także górniczą ciężarówką. Zestaw ten
to model typu 2 w 1 - można zbudować również mobilną wytwórnię kruszywa. Założę się,
że większość chłopców ucieszyłaby się z takiego prezentu - i to bez względu na wiek.
Cena: około 1000 zł
Strona producenta: Lego
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Apple iPad Pro 9,7 cala
Tabletu za stajni Apple nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Pierwsza generacja
tego urządzenia pojawiła się na rynku 6 lat
temu, a iPady do dziś zdobywają pierwsze
miejsca w rankingach satysfakcji użytkowników. Dlaczego wybór padł na ten właśnie
model? Moim zdaniem ekran o przekątnej 9,7 cala to optymalny rozmiar. Jest on
na tyle duży, że podczas użytkowania różnicę
w wielkości zauważą właściciele iPhone’ów
z „Plusem”, które według wielu kanibalizują
tablety serii Mini. Mniejszy iPad Pro nie ustępuje wydajnością swojemu „większemu bratu”, jest za to bardziej poręczny. Warto pamiętać, że wysoka wydajność oznacza długi cykl
życia produktu.

Na mniejszym iPadzie Pro jeszcze pewnie
przez kilka lat będzie można zainstalować
najnowsze wersje systemu iOS. Długo będzie
można się cieszyć także nowymi grami wyróżniającymi się nie lada oprawą graficzną.
Urządzenie charakteryzuje się również świetnym wyświetlaczem z szeroką gamą kolorów
(P3). Biorąc pod uwagę, że tablety służą raczej
do konsumpcji treści, jest to bardzo ważna
cecha.
Cena najtańszego modelu: 2999 zł
Strona producenta: Apple

Zegarek Certina DS Powermatic 80
Niezwykle subiektywny wybór. Lubię klasyczne zegarki, bez żadnych wizualnych wodotrysków, pasujące do każdego stroju i na każdą
okazję. Nie jestem również fanem smartwatchów. DS Powermatic 80 to tradycyjny zegarek
z automatycznym mechanizmem charakteryzującym się 80-godzinną rezerwą chodu, produkowany przez firmę Certina, której historia
sięga końca XIX wieku.

Smukłe i eleganckie etui
na MacBooka Pro z ekranem
o przekątnej 13 cali.
Z pewnością zmieszczą się
do niego inne urządzenia
o podobnej wielkości,
takie jak MacBook Air czy
iPad Pro z ekranem 12,9 cala

Dzięki zastosowanemu w nim rozwiązaniu
o nazwie Double Security, znanemu po prostu jako „DS”, zegarek ten cechuje się dużą
Ilustracja: fot. Mgmsaji
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wytrzymałością. Wzmocniona koperta wykonana ze stali szlachetnej, szafirowe szkło oraz
specjalne uszczelki sprawiają, że może on
naprawdę wiele wytrzymać. Ja praktycznie nie
rozstaję się ze swoim zegarkiem, toteż narażony jest on na wiele uszkodzeń. Technologia
„DS” byłaby dla mnie i wielu innych idealnym
rozwiązaniem, dzięki któremu nie trzeba byłoby zwracać szczególnej uwagi na swój ulubiony czasomierz.
Cena: około 3000 zł
Strona producenta: Certina

Urządzenie „opakowane”
w takie etui schować można
do swojej uniwersalnej torby
czy plecaka, co eliminuje
konieczność noszenia
dodatkowych „paczek”.
Etui nie posiada zamka
błyskawicznego, dzięki czemu
można uniknąć porysowania
przechowywanego w nim
sprzętu.
Etui Muse dla MacBooka
firmy Moshi

Smukłe i eleganckie etui na MacBooka Pro
z ekranem o przekątnej 13 cali. Z pewnością
zmieszczą się do niego inne urządzenia o podobnej wielkości, takie jak MacBook Air czy
iPad Pro z ekranem 12,9 cala. Moim zdaniem
era ogromnych toreb oraz plecaków na laptopy dobiegła końca. Urządzenie „opakowane” w takie etui schować można do swojej
uniwersalnej torby czy plecaka, co eliminuje
konieczność noszenia dodatkowych „paczek”.
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Etui nie posiada zamka błyskawicznego, dzięki
czemu można uniknąć porysowania przechowywanego w nim sprzętu. Rozwiązanie o nazwie „SlipGrip” zabezpiecza urządzenie przed
wypadnięciem z pokrowca, który pełni przede
wszystkim funkcję ochronną. Etui posiada zewnętrzną kieszeń, do której z powodzeniem
schować można na przykład zasilacz.
Cena: około 200 zł
Do nabycia w sklepie MyApple
Strona producenta: Moshi
CC: joulupukinpaaposti@posti.fi
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Berrolia No. 1

stylowy uchwyt samochodowy dla iPhone’a
Krystian Kozerawski



W obecnych czasach, kiedy smartfony to wszechstronne urządzenia komunikacyjne, wygodne umocowanie ich w samochodzie, tak by można było z nich
bezpiecznie korzystać, jest szalenie ważne. Nie dziwi więc to, że na rynku
są tysiące różnego rodzaju uchwytów. Wiele z nich to jednak designerskie
koszmarki. Na ich tle zdecydowanie wyróżnia się Berrolia No. 1.
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Recenzja

Dzięki specjalnemu
uchwytowi na kabel Lighting
kabel, podpięty z drugiej
strony do ładowarki
samochodowej lub gniazda
USB jest zawsze na miejscu.
Wystarczy włożyć telefon
do uchwytu Berollia No. 1,
a rozpocznie się jego
ładowanie. W ten sposób,
spędzając kilkadziesiąt
minut za kółkiem, właściwie
nie trzeba się martwić
o to, że zabraknie nam
energii w baterii.
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Uchwyt ten mocuje się w kratce nawiewu
na desce rozdzielczej samochodu. Te zwykle umieszczone są w zasięgu ręki i wzroku
- nie trzeba na długo odrywać oczu od tego,
co dzieje się na jezdni. Umocowany w tym
miejscu telefon nie zasłania też przedniej
szyby, co także ma wpływ na bezpieczeństwo
jazdy. Do montowania służy specjalny klips
pokryty trzema warstwami lakieru SoftTouch,
który zabezpiecza kratki nawiewu przed porysowaniem. Pasuje on do nawiewów z poziomo ułożonymi kratkami - można je spotkać
w niemal każdym samochodzie dostępnym
na rynku. Sam montaż, choć prosty, wymaga
kilku prób, zanim uda się osadzić uchwyt stabilnie. W komplecie znajduje się też specjalna
podkładka montażowa, która zapewnia jeszcze pewniejsze trzymanie się uchwytu, chroni
też dodatkowo kratkę przed zarysowaniem.
W przypadku kratek wyposażonych w specjalne zgrubienie służące do regulacji kierunku
przepływu powietrza, producent zaleca montowanie uchwytu właśnie na tym elemencie.



Recenzja

Berrolia No.1 wykonana jest z wysokogatunkowej nierdzewnej stali pokrytej specjalnie
sprowadzaną włoską skórą, która czyni ten
utylitarny przecież przedmiot wyjątkowym.
Nie ma tutaj mowy o jakimś tanim plastiku.
Z tej samej skóry co korpus wykonany jest
też kołnierz (wzmocniony dodatkowo stalowym prętem zakrzywionym w kształt litery
U), w który wkładany jest telefon. Producent
nie zdecydował się na żadne kompromisy. Dotyczy to zarówno użytych materiałów,
jak i samej konstrukcji tego akcesorium.
Nie ma w nim ruchomych części, które przecież zwykle najszybciej ulegają uszkodzeniu.
Uchwyt dostępny jest w wersjach dla konkretnych modeli iPhone’ów (5, 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s,
6s Plus, 7 i 7 Plus).
Równie oryginalny, jak samo wykończenie,
jest umieszczony pod kołnierzem specjalny

17

uchwyt na kabel Lighning. Dzięki niemu kabel,
podpięty z drugiej strony do ładowarki samochodowej lub gniazda USB (stanowiącego
standardowe wyposażenie produkowanych
obecnie samochodów), jest zawsze na miejscu. Wystarczy włożyć telefon do uchwytu Berollia No. 1, a rozpocznie się jego ładowanie.
W ten sposób, spędzając kilkadziesiąt minut
za kółkiem, właściwie nie trzeba się martwić
o to, że zabraknie nam energii w baterii.
Na koniec wypada wspomnieć, że nie jest
to produkt importowany z Dalekiego Wschodu. Uchwyty Berollia No.1 produkowane są
w Łodzi i jej okolicach.
Uchwyty Berollia No. 1 dostępne są w skórze
o różnym wykończeniu i kolorze, w cenie 59 €.



komentuj
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Używany iPhone

na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Marek Gawryłowicz

Kupując używanego iPhone’a, zwykle liczymy na to, że uda nam się wejść
w posiadanie świetnego telefonu bez konieczności wydawania dużej sumy
pieniędzy. Niestety, taki zakup zawsze wiąże się też z pewnym ryzykiem. Nieuczciwi sprzedawcy, podróbki i ukryte dodatkowe koszty to tylko kilka spośród problemów, na które możemy natrafić w trakcie naszych poszukiwań.
Wprawdzie ryzyka nieudanego zakupu nie da się wyeliminować kompletnie,
jednak istnieje kilka sposobów na to, by je zminimalizować.
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W poniższym poradniku postaram się podpowiedzieć Wam, na co należy zwrócić uwagę
podczas zakupu używanego iPhone’a (chociaż
niektóre z poniższych rad mogą przydać się
również przy zakupie iPada). Zawarte w nim
informacje skierowane są głównie do osób,
które upatrzyły już sobie jeden lub kilka konkretnych egzemplarzy (działających i pozbawionych poważnych, widocznych na pierwszy
rzut oka uszkodzeń) i chcą zbadać je dokładniej, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Numer seryjny urządzenia
pozwoli nam z kolei
sprawdzić, czy dany telefon
jest nadal objęty gwarancją.
Wprawdzie informacja ta
może pojawić się również
w niektórych spośród
wspomnianych wcześniej
raportów IMEI
IMEI i numer seryjny
Sprawdzanie telefonu najlepiej zacząć
od znalezienia jego IMEI (International Mobile Equipment Identity). Pod tą nazwą kryje się unikatowy numer nadawany każdemu
telefonowi komórkowemu. Najprostszym
sposobem na znalezienie IMEI jest wybranie
numeru *#06# lub wejście w Ustawienia>Ogólne>To urządzenie. W tym drugim wypadku warto od razu spisać również numer seryjny, który przyda nam się podczas dalszego
sprawdzania telefonu. Jeśli nie możemy samodzielnie obejrzeć urządzenia przed zakupem, a sprzedawca nie chce udostępnić nam
wspomnianych numerów, może oznaczać to,
że chce ukryć przed nami pewne informacje
na jego temat.
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Posiadając numer IMEI telefonu, który chcemy nabyć, możemy sprawdzić jego historię
w internetowych bazach danych. W ten sposób dowiemy się, czy dany iPhone figuruje
na liście urządzeń skradzionych, zgubionych,
zgłoszonych do ubezpieczyciela lub zablokowanych z powodu niepłacenia rachunków. W
zależności od tego, jak bardzo szczegółowy
raport na temat danego telefonu chcemy uzyskać, możemy skorzystać z usług darmowych
(np. IMEI Pro) lub płatnych (np. CheckMend).
Warto jednak pamiętać o tym, że żaden z tego
typu serwisów nie gwarantuje stuprocentowej poprawności wyników. Następnie należy
sprawdzić, czy numer IMEI telefonu zgadza
się z tym naklejonym na spodzie pudełka
(zerwana naklejka lub brak pudełka powinny
stanowić dla nas sygnał ostrzegawczy) oraz
nadrukowanym na obudowie (tylko w przypadku modeli 6, 6 Plus, SE, 5s, 5c i 5). Oczywiście niezgodność któregokolwiek z wspomnianych numerów z danymi wyświetlanymi
w ustawieniach telefonu nie jest jeszcze gwarancją tego, że sprzedawca chce nas oszukać.
Różnice mogą wynikać np. z napraw telefonu lub darmowej wymiany przeprowadzonej
w ramach gwarancji. Niemniej jednak widząc
jakąkolwiek niezgodność, należy podejść do
zakupu z większą ostrożnością i dokładniej
wypytać sprzedawcę o przeszłość danego
iPhone’a.
Numer seryjny urządzenia pozwoli nam
z kolei sprawdzić, czy dany telefon jest nadal objęty gwarancją. Wprawdzie informacja
ta może pojawić się również w niektórych
spośród wspomnianych wcześniej raportów IMEI, jednak najpewniejszym źródłem
jest w tym przypadku oficjalna baza danych
Apple w której wyszukiwanie odbywa się
właśnie na podstawie numerów seryjnych.
Jest to także świetny sposób na upewnienie
się, że nie mamy do czynienia z podróbką
lub tak zwanym „frankenphone’em” (iPhone’em złożonym z części zaczerpniętych z kilku różnych egzemplarzy - najczęściej stare
podzespoły w obudowie z nowszego mode-
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lu). W tym pierwszym przypadku numer nie
będzie figurował w bazie danych (strona wyświetli komunikat o błędzie), w drugim zaś
pojawią nam się informacje na temat innego, najprawdopodobniej starszego modelu
niż ten, który planujemy nabyć. W przypadku
wątpliwości co do oryginalności iPhone’a najlepiej sprawdzić system operacyjny (podróbki
mają najczęściej Androida stylizowanego na
iOS) oraz zainstalowane fabrycznie aplikacje
(Google Play zamiast App Store to dość wyraźny dowód na to, że nie mamy do czynienia
ze sprzętem firmy Apple).

Warto też wspomnieć
o prawdziwej pladze,
czyli iPhone’ach z tzw.
„Blokadą iCloud” (znaną
też jako „prosi o jakieś
hasło, może ktoś będzie
umiał to naprawić”). Pod
tą nie do końca poprawną
nazwą kryją się najczęściej
zgubione lub skradzione
telefony, które zostały zdalnie
wymazane i zablokowane
przez ich prawowitych
właścicieli.
Blokada Znajdź mój iPhone
„Znajdź mój iPhone” to funkcja systemu iOS,
która nie tylko ułatwia znalezienie zaginionego telefonu, ale też pozwala go zdalnie zablokować, by uniemożliwić dostęp niepowołanym
osobom. To skądinąd przydatne rozwiązanie
może jednak okazać się sporym problemem,
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jeśli mamy pecha trafić na sprzedawcę, który nie zadał sobie trudu, by odpowiednio
przygotować telefon do sprzedaży. Aktywna
funkcja „Znajdź mój iPhone” uniemożliwia
bowiem wymazanie telefonu i aktywowanie
go pod nowym Apple ID bez podania loginu
i hasła poprzedniego użytkownika, co ogranicza dość znacznie jego funkcjonalność. Pół
biedy, jeśli trafimy na uczciwego sprzedawcę,
który zostawił aktywne zabezpieczenia przez
zwykłą niewiedzę bądź zapominalstwo. W takiej sytuacji może on bowiem bez problemu
dezaktywować zabezpieczenia zdalnie). Gorzej, gdy trafimy na mniej uczciwego handlarza, który świadomie sprzedał nam telefon,
do którego nie pamięta bądź nie zna hasła.
Takie osoby po otrzymaniu pieniędzy zwykle
albo udają niewiedzę, albo zapadają się pod
ziemię, nie reagując na dalsze próby kontaktu. By uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji,
warto uprzednio upewnić się, że telefon, który chcemy nabyć, nie posiada aktywnej blokady „Znajdź mój iPhone”. By to zrobić, należy wejść na stronę icloud.com/activationlock
i podać numer seryjny lub IMEI. Jeśli strona
poinformuje nas o tym, że blokada w danym
egzemplarzu jest nadal aktywna, należy poprosić sprzedawcę jej wyłączenie, a jeśli nie
będzie chciał/mógł tego zrobić - zrezygnować
z zakupu.
Warto też wspomnieć o prawdziwej pladze
polskich portali aukcyjnych, czyli iPhone’ach
z tzw. „Blokadą iCloud” (znaną też jako „prosi
o jakieś hasło, może ktoś będzie umiał to naprawić”). Pod tą nie do końca poprawną nazwą
kryją się najczęściej zgubione lub skradzione
telefony, które zostały zdalnie wymazane i zablokowane przez ich prawowitych właścicieli.
Takie oferty należy omijać szerokim łukiem,
nie tylko z powodu ich bardzo wątpliwej legalności, ale też z uwagi na fakt, iż taki telefon
praktycznie nie nadaje się do użytku (jedynym pewnym sposobem na całkowite zdjęcie
blokady jest wymiana płyty głównej, co może
kosztować nawet kilkaset złotych).
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Osobiście odradzałbym
więc internetowe zakupy
za pośrednictwem serwisów
z ogłoszeniami, gdyż nie dają
one żadnego zabezpieczenia.
O wiele lepiej pod tym
względem prezentują się
portale aukcyjne, które
zwykle oferują pewną formę
ochrony konsumenta przed
nieuczciwymi sprzedawcami
Simlock i kraj pochodzenia
Mimo iż simlock, czyli blokada umożliwiająca
korzystanie z kart sim tylko jednego operatora, nie jest już tak popularny jak jeszcze kilka
lat temu, to jednak w ofertach polskich serwisów aukcyjnych nadal można znaleźć wiele
iPhone’ów z takim ograniczeniem. Gdy interesujący nas telefon ma założonego simlocka
w polskiej sieci, zdjęcie blokady nie powinno
stanowić większego problemu. W najlepszym
razie operator zdejmie go za darmo, w najgorszym zaś będzie trzeba zapłacić za to kilkadziesiąt złotych. Dużo gorzej wygląda sytuacja
z zagranicznymi sieciami, w wypadku których
ceny usunięcia simlocka sięgają nawet kilkuset złotych. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku operatorów działających
zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Często zdarza się bowiem, że tania oferta iPhone’a z simlockiem np. T-Mobile dotyczy w rzeczywistości brytyjskiej bądź
amerykańskiej wersji tej sieci. A skoro już
mowa o iPhone’ach pochodzących zza granicy - warto też pamiętać o tym, że niemal
każdy model telefonu z oferty Apple produkowany jest w trzech bądź więcej wariantach,
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przeznaczonych na różne rynki i różniących
się między sobą obsługiwanymi pasmami
LTE. Zakup niewłaściwego może więc utrudnić
nam korzystanie z internetu bezprzewodowego. Więcej informacji na temat modeli iPhone’ów właściwych dla poszczególnych krajów
znajdziecie na oficjalnej stronie Apple.

Jailbreak
Jailbreak, czyli proces instalacji zmodyfikowanej wersji systemu iOS znoszącej wiele ograniczeń narzuconych przez Apple, to temat, który
od samego początku wzbudza sporo emocji
wśród użytkowników. Podczas gdy jedni nie
wyobrażają sobie korzystania ze standardowej wersji systemu, inni postrzegają wszelkie modyfikacje jako potencjalne zagrożenie
dla bezpieczeństwa. Mimo iż obecnie Jailbreak nie jest już tak popularny jak jeszcze kilka
lat temu, to jednak na portalach aukcyjnych
nadal można trafić na urządzenia, na których został on przeprowadzony. Sprzedawcy
przeważnie informują o tym otwarcie, licząc
na to, że modyfikacja okaże się dla niektórych dodatkową zachętą. Osobiście odradzałbym jednak zakup takiego iPhone’a z jednego
prostego powodu. Obecność Jailbreaka wskazuje wyraźnie na to, że poprzedni użytkownik z jednej strony lubił eksperymentować
ze swoim telefonem, z drugiej zaś nie zadał
sobie trudu, by poprawnie przygotować go
do sprzedaży, czyszcząc pamięć i przywracając ustawienia fabryczne. Nazwijcie mnie
paranoikiem, ale takie połączenie nie wróży
niczego dobrego. Jeśli więc naprawdę zależy nam na posiadaniu Jailbreaka w naszym
iPhonie, o wiele bezpieczniej i pewniej jest
kupić „normalny” egzemplarz i wykonać modyfikację samodzielnie.
Jeśli zaś nie chcemy Jailbreaka, jednak mamy
obawy, że interesujący nas egzemplarz posiada taką modyfikację, należy spróbować wyszukać w nim aplikację o nazwie Cydia, która
służy do instalowania aplikacji i rozszerzeń
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w zmodyfikowanych telefonach. W razie wątpliwości można też uruchomić Safari i wpisać w pasku adresu Cydia:// (zmodyfikowany
system zapyta, czy otworzyć stronę w aplikacji Cydia, niezmodyfikowany wyświetli komunikat o niepoprawnym adresie). W przypadku odkrycia Jailbreaka dopiero po zakupie
telefonu należy dla bezpieczeństwa wprowadzić go w tryb awaryjny, a następnie wymazać i odtworzyć za pomocą programu iTunes. Warto jednak mieć na uwadze, że takie
działanie automatycznie zaktualizuje system
do najnowszej wersji kompatybilnej z danym
modelem.

Na koniec warto też
poświęcić chwilę
na sprawdzenie stanu
baterii, która jest jednym
z najważniejszych, ale też
jednocześnie najmniej
żywotnych komponentów
współczesnych smartfonów.
Jej pojemność maleje
bowiem z biegiem czasu,
zmuszając nas do coraz
częstszego ładowania
urządzenia.
Stan techniczny
Ocena stanu technicznego iPhone’a nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza jeśli kupujemy go przez internet i nie mamy
możliwości samodzielnego przetestowania
go przed zakupem. Zdjęcia opublikowane
na portalu aukcyjnym lub podesłane na maila
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pozwolą nam wprawdzie ustalić, czy dany egzemplarz nie ma uszkodzeń wizualnych (stłuczony ekran, wgnieciona obudowa, wyraźne
rysy etc.), jednak jeśli chodzi o uszkodzenia
i wady niewidoczne gołym okiem, pozostaje
nam tylko zaufać słowom sprzedawcy. Warto więc wybrać takiego, który jest naprawdę
godzien tego zaufania. Osobiście odradzałbym więc internetowe zakupy za pośrednictwem serwisów z ogłoszeniami, gdyż nie dają
one żadnego zabezpieczenia. O wiele lepiej
pod tym względem prezentują się portale
aukcyjne, które zwykle oferują pewną formę
ochrony konsumenta przed nieuczciwymi
sprzedawcami (przed podjęciem decyzji o zakupie warto jednak sprawdzić, czy dany produkt spełnia wymagania regulaminu). Warto
też zwrócić uwagę, czy oferta, którą jesteśmy
zainteresowani, została wystawiona przez firmę, czy też osobę prywatną. W tym pierwszym
przypadku przysługują nam dwa tygodnie
na zwrot zakupu. W drugim możliwość zwrotu
zależy tylko od dobrej woli sprzedającego.
W dużo lepszej sytuacji są natomiast osoby,
które mogą samodzielnie sprawdzić stan telefonu przed zakupem. Podstawowa kontrola
powinna objąć dokładne oględziny obudowy
(jeśli jakość wykonania budzi jakiekolwiek
wątpliwości, lepiej odpuścić sobie zakup),
test działania ekranu dotykowego i wszystkich fizycznych przycisków, wykonanie próbnego połączenia telefonicznego (zarówno
normalnie, jak i w trybie głośnomówiącym),
zrobienie zdjęcia i nagranie filmu obiema kamerkami, uruchomienie wibracji (np. poprzez
włączenie trybu cichego), sprawdzenie akcelerometru (np. włączając klawiaturę i przekręcając iPhone’a na bok), GPS oraz łączności
z internetem (w miarę możliwości zarówno
przez wi-fi, jak i 3G/LTE). W trakcie wszystkich
powyższych testów należy cały czas obserwować, czy dany egzemplarz działa płynnie
i nie przegrzewa się w trakcie użytkowania,
co może wskazywać na uszkodzone bądź
wadliwe komponenty. Ważną a często bagatelizowaną rzeczą jest też czujnik LCI, któ-
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ry poinformuje nas o tym, czy iPhone został
kiedyś zalany. Jego umiejscowienie i wygląd
różnią się w zależności od modelu, dlatego
też po dokładne instrukcje korzystania z tego
elementu odsyłam na stronę pomocy technicznej Apple. Jeśli podczas oglądania telefonu mamy dostęp do dodatkowych akcesoriów, możemy sprawdzić, jak działa złącze
lightning/30-Pin i wyjście słuchawkowe oraz
jak telefon radzi sobie z łącznością Bluetooth.
Na koniec warto też poświęcić chwilę
na sprawdzenie stanu baterii, która jest jednym z najważniejszych, ale też jednocześnie
najmniej żywotnych komponentów współczesnych smartfonów. Jej pojemność maleje bowiem z biegiem czasu, zmuszając nas
do coraz częstszego ładowania urządzenia. Według zapewnień firmy Apple bateria
w iPhonie po 500 pełnych cyklach ładowania
powinna zachować 80% pierwotnej pojemności. W praktyce oznacza to, że przeciętny
użytkownik zauważy wyraźne „starzenie się”
baterii dopiero po dwóch (lub więcej) latach
użytkowania. Nie można jednak wykluczyć
tego, że poprzedni właściciel telefonu był
użytkownikiem ponadprzeciętnym, który wyciskał z baterii siódme poty i wyrabiał kilka
cykli ładowania na dobę. W takim przypadku
może się okazać, że w miarę świeży i dobrze
prezentujący się iPhone kryje w sobie dogorywający już akumulator. By uniknąć takiej
sytuacji, warto przed zakupem zainstalować
i uruchomić jedno z wielu dostępnych darmowych narzędzi diagnostycznych (np. Battery Percentage lub Battery ), które pokaże
nam aktualny stan baterii oraz ilość przeprowadzonych do tej pory cykli ładowania.

Akcesoria
Bardzo rzadko zdarza się, by ktoś sprzedawał
„gołego” iPhone’a. Większość ofert obejmuje
też dodatkowe akcesoria. Warto jednak pamiętać o tym, że ze względu na dość wysoką cenę oryginalnych produktów firmy Apple,
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wielu użytkowników decyduje się na korzystanie z tańszych zamienników lub podróbek.
O ile w przypadku słuchawek, pokrowców
czy osłon nie stanowi to większego problemu, o tyle nieoryginalne ładowarki mogą powodować całkiem realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Gorsze wykonanie
i brak odpowiednich zabezpieczeń zwiększają
bowiem ryzyko porażenia prądem lub nawet
wywołania pożaru. Niestety, podrabiane ładowarki są często bardzo trudne do rozpoznania. Zwykle różnią się one od oryginalnych akcesoriów jedynie kilkoma drobnymi
szczegółami, takimi jak brak napisu „designed
by Apple in California” czy numeru seryjnego.
Najbezpieczniej jest więc porównać ładowarkę dołączoną do kupowanego iPhone’a z inną,
pochodzącą z pewnego źródła (w ostateczności może posłużyć nam do tego zdjęcie).

Podsumowanie
Powyższe porady powinny pomóc Wam uniknąć najczęstszych problemów z używanymi
iPhone’ami. Kupując telefon z drugiej ręki,
warto jednak pamiętać o tym, by zawsze kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, unikając podejrzanie tanich ofert
i szemranych propozycji (zwłaszcza w przypadku transakcji internetowych). Czasem lepiej dołożyć nieco więcej pieniędzy do droższego, ale za to pewniejszego zakupu, niż stać
się żywym dowodem na to, że „chytry dwa
razy traci”.
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iPhone 6
Jacek Zięba



Od premiery iPhone’a 6 minęły już ponad dwa lata, dlatego nie będę recenzował tego urządzenia w taki sam sposób, w jaki zrobiłbym to w 2014 roku,
kiedy go kupowałem. Siłą rzeczy rozwój rynku – zarówno pod kątem osprzętu, jak i oprogramowania – wymusza, aby spojrzeć na pewne urządzenia
z innej perspektywy. Postaram się jednak odpowiedzieć Wam na pytanie,
czy warto dziś kupić iPhone’a 6. Dwa lata, jakie z nim spędziłem, dają mi
prawdopodobnie dość dobry obraz jego możliwości oraz przede wszystkim
użyteczności i stosunku jakości do ceny.
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Czas pracy na baterii nie
jest mocną stroną iPhone’a
6, ale z pewnością kontakt
z gniazdkiem elektrycznym
będzie w jego przypadku
rzadszy niż przy starszych
modelach, jak i przy iPhonie
6s, który otrzymał mniejszy
akumulator. Zasadniczo
czasy pracy wynoszące
dwa dni graniczą z cudem
i towarzyszą wyłącznie
użytkownikom, którzy rzadko
sięgają po telefon.
Obudowa i design
iPhone 6 przyniósł zupełnie nową stylistykę
do świata smartfonów Apple, jednak to nie
ona była największą zmianą względem poprzedników, która od razu rzucała się w oczy.
Firma z Cupertino po raz drugi w historii
swoich telefonów zdecydowała się bowiem
na zwiększenie rozmiarów ekranów i tak oto
recenzowany przeze mnie model otrzymał
wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala, a jego większy brat – iPhone 6 Plus – 5,5 cala.
Przód iPhone’a 6 został pokryty szklanym panelem, którego płaską strukturę zakłóca jedynie głośnik oraz przycisk Home z czujnikiem
Touch ID pierwszej generacji. Działa on poprawnie, choć nie tak szybko jak w nowszych
modelach. Tylna część obudowy została wykonana z aluminium, choć poprzeczne fugi,
które zapewniają prawidłową pracę anteny,
są plastikowe i w źle dobranym etui mogą się
nieznacznie porysować.
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Warto zwrócić uwagę na wystający obiektyw
kamery, który nie powinien jednak powodować większych problemów. Tuż obok niego
znalazła się podwójna dioda LED, która zmienia swoją barwę w zależności od tego, jaki
obiekt fotografujemy. Temu aspektowi poświęcę jednak więcej uwagi w dalszej części
artykułu.
Ze względu na większe wymiary Apple przeniosło przycisk Power na prawą krawędź
obudowy smartfona. To dobre rozwiązanie
i szybko można się do niego przyzwyczaić. W uporaniu się z obsługą dużego ekranu
pomaga również funkcja Łatwy dostęp, która
sprawia, że po dwukrotnym stuknięciu palcem w przycisk Home cały interfejs przesuwa
się w dół, więc bez problemu możemy sięgnąć
kciukiem do każdej jego części. Po lewej stronie obudowy znajdziemy przyciski głośności
oraz przełącznik do wyciszania. Na dole obecny jest zaś grill skrywający głośnik, złącze
Lightning oraz minijacka.
Smartfon dobrze leży w dłoni. Jest cienki
i lekki, a aluminium, choć delikatnie śliskie,
nie sprawia, że chwyt przestaje być pewny.
Niewątpliwie jednak wadą obudowy iPhone’a 6 są minimalne szczeliny między przednim a tylnym panelem. Nie są one widoczne, ale potrafią zacisnąć się wokół włosów
na twarzy w czasie prowadzenia rozmowy
i je wyrwać. W ciągu dwóch lat użytkowania
„szóstki” zdarzyło mi się to kilka razy. Dobra
mobilizacja do ogolenia się.

Wydajność i bateria
Prawdopodobnie większość iPhone’ów 6 - nowych i używanych - działa obecnie pod obsługą systemu iOS 10. Chip A8 wraz z oprocesorem ruchu M8 sprawują się świetnie i nigdy
nie doświadczyłem długiego uruchamiania się
aplikacji czy przycięć w czasie grania w bardziej wymagające produkcje. Problemem jest
jednak 1 GB pamięci RAM w ym urządzeniu
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- to trochę za mało, tym bardziej że kości
o tej pojemności były stosowane przez Apple
od modelu 5. Skutkiem tego stanu rzeczy jest
fakt, że aplikacje są często zamykane, gdy zostawimy je w tle – podobnie zresztą jak nieużywane karty w przeglądarce internetowej.
Nie jest to ogromna wada, ale na pewno negatywnie wpływa na korzystanie z urządzenia.
Czas pracy na baterii nie jest mocną stroną
iPhone’a 6, ale z pewnością kontakt z gniazdkiem elektrycznym będzie w jego przypadku
rzadszy niż przy starszych modelach, jak i przy
iPhonie 6s, który otrzymał mniejszy akumulator. Zasadniczo czasy pracy wynoszące dwa
dni graniczą z cudem i towarzyszą wyłącznie

W zamyśle azjatyckich
producentów olbrzymi ekran
lodówek ma pełnić rolę
centrum cyfrowego życia
całej rodziny i pozwalać
na przekazywanie informacji,
komunikację, podgląd
pogody i kalendarza oraz
innych informacji. Czy nowe
rozwiązania się przyjmą?
Pewnie niezbyt szybko, bo ich
cena zaczyna się w przypadku
Samsunga od 3999 zł.
użytkownikom, którzy rzadko sięgają po telefon. Normalne użycie związane z typowym dla
większości stylem pracy oraz nieustannym
połączeniem z internetem gwarantuje 11-12
godzin korzystania ze smartfona. Konieczne
będzie więc przyzwyczajenie się, że iPhone’a
odłączamy rano od ładowania, a podłączamy
go wieczorem.

Kamera
Kamera iSight iPhone’a 6 została wyposażona w 8-megapikselową matrycę oraz obiektyw o świetle przesłony f/2,2. W dobrych warunkach pozwala ona na zarejestrowanie
świetnych zdjęć bardzo wiernie oddających
rzeczywiste kolory fotografowanych obiektów. Zdecydowanie gorzej sprawdza się przy
ciemnym otoczeniu, nie mówiąc już o zdjęciach nocnych – wyraźnie odczuwalny jest tutaj brak stabilizacji. Obraz jest wtedy ciemny,
balans bieli zachwiany, a autofokus nie działa
już tak szybko jak w słoneczny dzień. Niemniej
jednak iPhone 6 pozwala na zarejestrowanie naprawdę ładnych zdjęć, które - choć nie
wyróżniają się ogromną liczbą szczegółów
i dużym kontrastem dynamicznym - powinny
sprostać wymaganiom wielu entuzjastów fotografii mobilnej.
Z przodu urządzenia znajduje się kamera
FaceTime z 1,2-megapikselową matrycą oraz
obiektywem o świetle f/2,2. Sprawdza się ona
zarówno w przypadku „selfie”, jak i wideorozmów (720p), choć nie można od niej oczekiwać sporej liczby szczegółów. Zauważalne jest
również zjawisko delikatnego zniekształcenia
(dystorsja).
iPhone 6 pozwala na nagrywanie wideo
w Full HD przy 60 FPS lub w zwolnionym tempie - do 240 klatek na sekundę. Ze względu
na brak stabilizacji obrazu oraz względnie
ciemny obiektyw filmy można określić jedynie
jako poprawne. Podobnie jak przy zdjęciach
- zarejestrowany w słoneczny dzień materiał
będzie świetny, ale nawet pokojowe warunki
sprawią, że osiągnięcie wymarzonego efektu będzie po prostu trudne. Nie oznacza to,
że iPhone 6 nie potrafi nagrać dobrych filmów. Potrafi, ale potrzebuje do tego dobrych
warunków.

Ilustracja: Apple.com

27



Recenzja

Ekran, głośnik

Podsumowanie

W smartfonie zastosowano ekran IPS o rozdzielczości 1334 na 750 (326 ppi) i przekątnej
4,7 cala. Charakteryzuje się on zgodnością
z gamą sRBG oraz bardzo dobrymi kątami
widoczności. Prawdę powiedziawszy, największym mankamentem jest jasność, która
w słoneczny dzień potrafi być niewystarczająca. Nie można jednak potraktować tego jako
dużą wadę, bo w 99% przypadków wyświetlacz Retina spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia mu zdecydowana większość użytkowników.

Po ponad dwóch latach od premiery iPhone
6 to nadal świetny smartfon, którego można
obecnie kupić w naprawdę dobrej cenie. Oczywiście 24 miesiące postępu technologicznego
sprawiły, że wypada on gorzej od swoich następców, a nawet od konkurencyjnych modeli. Niemniej jednak działa on bardzo płynnie,
robi zadowalające zdjęcia, a także charakteryzuje się miłym dla oka designem i dobrym
ekranem. Wśród wad należy na pewno wymienić zaledwie 1 GB pamięci RAM oraz ciemny
obiektyw aparatu. Szkoda też, że smartfonowi
brakuje technologii 3D Touch, czytnika Touch
ID drugiej generacji oraz czasu pracy na baterii, jakim może pochwalić się iPhone 7. W obliczu dwóch lat na karku oraz atrakcyjnej ceny
są to jednak wady, które nie mają większego
znaczenia. iPhone 6 spełni bowiem wymagania ogromnej grupy konsumentów.

iPhone 6 działa
bardzo płynnie, robi
zadowalające zdjęcia,
a także charakteryzuje się
miłym dla oka designem
i dobrym ekranem. Wśród
wad należy na pewno
wymienić zaledwie 1 GB
pamięci RAM oraz ciemny
obiektyw aparatu.
Zastosowany w iPhonie 6 głośnik nie nadaje się do robienia domowych imprez, ale jest
dosyć głośny, nie charczy ani nie piszczy,
a także nie wprawia urządzenia w wibrowanie. Do słuchania radia, podcastów sprawdza
się bardzo dobrze, choć z racji jego wymiarów nie powinno się go nawet porównywać
z większymi głośnikami.
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iPhone 6s


Grzesiek Świątek

O iPhonie 6s, który w sprzedaży pojawił się pod koniec września ubiegłego roku, napisano już chyba wszystko. Sam zdecydowałem się na opisanie
pierwszych wrażeń dotyczących tego urządzenia na łamach MyApple Magazynu po zaledwie tygodniu użytkowania nowego wtedy iPhone’a 6s. Napisałem wówczas, że trudno zauważyć jakiekolwiek wady tego smartfona.
Teraz wiem, że 6s - jak każde urządzenie - ma swoje słabe punkty, ale nadal
uważam, że jest to bardzo dobry telefon. Doskonale sprawdzi się także jako
gwiazdkowy prezent.
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Technologia 3D Touch
umożliwia użytkownikom
korzystanie z dwóch
nowych poziomów
interakcji z urządzeniem,
które nazwane zostały przez
Apple „peek” oraz „pop”.
Zacznijmy od specyfikacji technicznej. Jako
klient firmy Apple zdążyłem już przyzwyczaić
się do tego, że nie jest to kwestia, na którą
zwraca się szczególną uwagę. Jest to spowodowane faktem, że każdy kolejny model iPhone’a wyposażony zostaje w takie podzespoły,
które pozwalają na płynną pracę z najnowszą
(w momencie premiery urządzenia) wersją
systemu iOS. Klient ma wybrać sobie jedynie pojemność pamięci oraz kolor smartfona. Dane dotyczące częstotliwości taktowania
procesora czy rozdzielczości ekranu schodzą na drugi, a nawet trzeci plan. Po prostu
ma działać i to bez zarzutu. Tak jest też w przypadku modelu 6s. Na chwilę obecną nie potrzeba nic więcej. Po zainstalowaniu dziesiątej wersji systemu iOS miałem wrażenie,
że telefon przyśpieszył. Na iPhonie 6s jeszcze
długo będzie można pograć w najnowsze gry.
To, na co warto zwrócić uwagę, to pamięć RAM.
iPhone 6s oraz 6s Plus to pierwsze smartfony
Apple, w których zastosowano dwa gigabajty
pamięci RAM. Powoduje to, że aplikacje wczytują się znacznie szybciej, a strony internetowe otwarte w Safari nie przeładowują się
po przełączeniu zakładki, jak ma to miejsce
w modelach z jednym gigabajtem pamięci
RAM. Jest to moim zdaniem najważniejsza zaleta tego iPhone’a.
Jednym z głównych elementów każdego
smartfona jest oczywiście wyświetlacz. Ten
w iPhonie 6s jest po prostu bardzo dobry.
Dla porównania dodać mogę, że żaden z ogólnodostępnych telewizorów ze średniej pół-
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ki cenowej nie oferuje tak „dobrego” obrazu
jak iPhone. Nie sposób nie wspomnieć o rozmiarze ekranu. Od momentu premiery iPhone’ów 6 i 6 Plus nie ustają dyskusje na temat
jego idealnego rozmiaru. Osobiście uważam,
że ten w 6s jest idealny. Przez rok wypracowałem sobie sposób trzymania urządzenia,
który umożliwia mi jego obsługę jedną ręką.
Wymaga to jednak nieco wprawy. Przekątna
o długości 4,7 cala to dobry kompromis między wygodną obsługą, a powierzchnią ekranu.
Mniejsze iPhone’y, np. 5s czy SE, są jeszcze
bardziej wygodne w użytkowaniu, ale moim
zdaniem ich ekran jest za mały. Smartfony
z ekranem o przekątnej 5,5 cala obsługiwać
muszę przy pomocy obu dłoni, co czasem jest
bardzo uciążliwe.
Ostatnim elementem ekranu, o którym chcę
napisać, a zarazem nowością, która pojawiła się w iPhone’ach serii 6s, jest technologia
3D Touch. Umożliwia ona użytkownikom korzystanie z dwóch nowych poziomów interakcji z urządzeniem, które nazwane zostały przez Apple „peek” oraz „pop”. Pierwszy
z nich służy do otwarcia podglądu obiektu,
który jest dotykany na wyświetlaczu, a drugi
pozwala na przejście do podglądanych wcześniej treści. Jako przykład podać można działanie systemowej aplikacji Mail. Delikatne
naciśnięcie na wiadomość e-mail powoduje
ukazanie się jej treści, która zniknie, jeśli odsunie się palec od ekranu. Po użyciu większej
siły - „pop” - wiadomość zostanie otwarta.
3D Touch pozwala także na korzystanie z klawiatury ekranowej iPhone’a jak z touchpada.
Po mocniejszym naciśnięciu na obszar wyświetlanej klawiatury zmienia się ona w gładzik, za pomocą którego steruje się kursorem.
Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, z którego namiętnie korzystam.
Kolejnym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest czytnik linii papilarnych. Touch ID drugiej generacji, który zastosowano
w iPhonie 6s, jest niezwykle szybki. Urządzenie
odblokowuje się podczas naciśnięcia przyci-
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sku Home, w który wbudowany jest czytnik.
Wszystko dzieje się bardzo naturalnie. Co ciekawe, jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o aferze „Touch ID gate”. Według niektórych użytkowników nowy Touch ID był zbyt
szybki. Naciśnięcie przycisku Home nie pozwalało na odczytanie powiadomień, gdyż
od razu powodowało odblokowanie telefonu
i zniknięcie notyfikacji. Według mnie było to
trochę przesadzone, ale sprawa rozwiązana
została w iOS 10 za pomocą funkcji „Podnieś,
aby obudzić”. Teraz, aby włączyć ekran, wystarczy podnieść smartfon, więc wspomniane
wyżej zarzuty nie mają już sensu.

iPhone 6s to urządzenie,
które na chwilę obecną
warto kupić, tym bardziej,
że pojemność pamięci
podstawowej wersji wzrosła
dwukrotnie i wynosi teraz
32 gigabajty
Ważnym dodatkiem, a raczej integralną częścią każdego smartfona jest aparat fotograficzny. Wyznaję zasadę, że najlepszy aparat
to ten, który mam przy sobie, dlatego cieszę
się, że Apple poprawiło parametry kamery iPhone’a 6s względem jego poprzednika.
Jakość zdjęć jest na tyle dobra, że wykorzystuję je w recenzjach sprzętu publikowanych
na MyApple i jeszcze nikt ich nie skrytykował.
Na uwagę zasługuje również możliwość nagrywania wideo w zwolnionym tempie z częstością 240 klatek na sekundę. Daje to na przykład możliwość efektownego nagrania kropli
wody rozpryskującej się o umywalkę w zaciszu własnego domu.
Ostatnim elementem, o którym chciałbym
napisać, jest bateria. W tekście, o którym
wspominałem na początku, pisałem, że długość czasu pracy na baterii jest zadowalają-
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ca. Niestety, po roku muszę zmienić zdanie.
Swojego iPhone’a co wieczór podłączam
do ładowania. Nie jest to oczywiście coś, czego nie doświadczają użytkownicy smartfonów
innych firm, ale kupując „topowe” urządzenie, chciałoby się czegoś więcej niż przeciętność. Przyczyną tego jest jej niewielka pojemność. Jak już kilka razy wspominałem, celowo
nie przytaczam liczb. Ważne jest, jak długo
iPhone działa bez podłączenia go do prądu,
a nie liczba mAh. Bateria zasługuje na duży
minus.
Podsumowując, iPhone 6s to urządzenie, które na chwilę obecną warto kupić, tym bardziej,
że pojemność pamięci podstawowej wersji
wzrosła dwukrotnie i wynosi teraz 32 gigabajty.
W Apple Online Store najtańszy model kosztuje nieco ponad 500 zł mniej niż podstawowa wersja iPhone’a 7. Użytkownicy, którzy intensywnie korzystają ze swojego smartfona,
pewnie zauważą różnicę w wydajności między tymi dwoma modelami. Ucieszą się pewnie również z odmienionej konstrukcji przycisku Home. Jednak Ci, którzy nie muszą mieć
najnowszego modelu, ale zależy im na wydajnym smartfonie, z którego będą się mogli
w pełni cieszyć jeszcze przez co najmniej dwa
lata, spokojnie postawić mogą na 6s.
Produkt dostępny w iDream

Ilustracja: fot. Mgmsaji
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iPhone 6s Plus
Krystian Kozerawski



Czy iPhone 6s Plus przetrwał próbę czasu i jak bardzo zmieniła się moja
opinia o tym urządzeniu po roku jego użytkowania?
Pod koniec września ubiegłego roku w MyApple Magazynie ukazał się mój
tekst, w którym podzieliłem się wrażeniami na gorąco z pierwszych kilku
godzin użytkowania iPhone’a 6s Plus. Dzisiaj, po kilkunastu miesiącach korzystania z tego urządzenia, mogę napisać o nim znacznie więcej.
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Ubiegłoroczne iPhone’y były
pierwszymi wyposażonymi
w ekran z technologią 3D
Touch, która początkowo
pod nazwą Force Touch
pojawiła się w ekranie
zegarka Apple Watch
i gładzikach MacBooków.
iPhone’y z serii oznaczonej literą „s” zwykle
traktuje się nie jako zupełnie nowe modele, a rozwinięcie konstrukcji wcześniejszej.
Od dawna jednak ta zasada jest już nieaktualna. Apple od premiery iPhone’a 5s stosuje
strategię zrównoważonego tempa rozwoju tej
linii urządzeń. Nie powinno to dziwić. Forma
nowoczesnego smartfona wykrystalizowała
się i mało jest już miejsca na jakieś rewolucyjne zmiany. Konkurencja co prawda próbowała innowacyjności na siłę, zawsze jednak
prowadziło to w ślepy zaułek. Strategia Apple
najbardziej wyraźnie widoczna jest w ostatnich latach. iPhone’y 6 i 6 Plus, 6s i 6s Plus
oraz 7 i 7 Plus przynosiły nowe przydatne
funkcje bez spektakularnych wodotrysków.
iPhone 6s Plus był kolejnym dużym smartfonem Apple, wyposażonym w 5,5-calowy ekran
Retina HD. Wizualnie nie różnił się specjalnie
niczym od swojego poprzednika. Większość
nowości kryło się niejako pod maską. Apple
wyciągnęło lekcję z problemów z wyginającymi się, czy też na siłę wyginanymi przez użytkowników iPhone’ami 6 Plus. Ubiegłoroczny
model posiadał wzmocnioną obudowę odlaną z bardziej wytrzymałego stopu aluminium.
Warto o tym wspomnieć, gdyż naprawdę
spore rozmiary tego smartfona mogą budzić
obawy o jego wytrzymałość. Nie ma jednak
czego się bać. Nie licząc kilku zarysowań, po
ponad roku użytkowania mój iPhone 6s Plus
wygląda identycznie jak w dniu jego kupna.
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O tym, że zastosowana konstrukcja sprawdziła się, świadczyć może także fakt skopiowania
jej - z drobnymi zmianami - w najnowszym
modelu 7 Plus.
Ubiegłoroczne iPhone’y były pierwszymi wyposażonymi w ekran z technologią 3D Touch,
która początkowo pod nazwą Force Touch pojawiła się w ekranie zegarka Apple Watch i gładzikach MacBooków. 3D Touch wykrywa nacisk
na powierzchnię ekranu, wywołując reakcję
systemu odpowiednią do zastosowanej przez
użytkownika siły. Technologia ta pozwoliła na
rozszerzenie interfejsu użytkownika o nowe
formy interakcji. Po przyciśnięciu ekranu
w miejscu ikony jakiejś aplikacji wyświetla się
menu kontekstowe, pozwalające na przejście
do wybranej jego funkcji czy widoku. Dodatkowo iPhone reaguje subtelną wibracją silniczka haptycznego. 3D Touch daje możliwość
szybkiego podglądu treści wiadomości, zdjęć
czy filmów, np. wprost z powiadomienia, jakie
wyświetla się na ekranie blokady. 3D Touch
pozwala także na wygodne korzystanie z klawiatury ekranowej jak z gładzika do sterowania kursorem w polach wprowadzania tekstu. Wystarczy tylko przycisnąć mocniej palec
i przesunąć go po ekranie. Niektórzy blogerzy
czy dziennikarze twierdzili, że 3D Touch jest
tyko i wyłącznie wodotryskiem. Moim zdaniem jednak technologia ta sprawdziła się
i udowodniła swoją przydatność. Z 3D Touch
korzystałem przez ponad rok w moim iPhonie
6s Plus i korzystam obecnie w iPhonie 7. Apple zaimplementowało wsparcie dla niej we
wszystkich swoich aplikacjach i wielu funkcjach systemu. Korzysta z niej też większość
aplikacji, jakie miałem i mam zainstalowane
na swoim iPhonie.
3D Touch to nie wszystko. To właśnie od modelu 6s Plus rozpocząłem przygodę z dużymi
iPhone’ami. I choć gabaryty tego urządzenia
powodują, że często trzeba obsługiwać go
dwoma rękoma i nie trzyma się go tak pewnie
w dłoni jak choćby iPhone’a 5s czy SE, to jednak wygoda korzystania z niego i ilość infor-
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macji wyświetlanych na ekranie jest nieoceniona. Przypominam sobie o tym za każdym
razem, kiedy korzystam z klawiatury ekranowej z wyraźnie większymi klawiszami, w które
o wiele łatwiej mi trafić. To na iPhonie 6s Plus
napisałem sporo długich tekstów, które ukazały się na moim blogu na MyApple.
W ubiegłorocznych iPhone’ach zastosowano
też po raz pierwszy drugą generację czytnika linii papilarnych Touch ID. Nie sprawiał
on już większych problemów, w porównaniu
na przykład z tym, jaki znajdował się w iPhonie 6, 6 Plus i iPhonie 5s (swoją drogą to cały
czas bardzo dobry smartfon). W większości
przypadków skanowanie udaje się za pierwszym razem. Oczywiście wiele zależy od fizjologii. Osoby nadmiernie pocące się mogą
czasem spotkać problemy z odczytem. Zdarza się to jednak sporadycznie.

W iPhonie 6s Plus
zastosowano procesor
A9 i 2 GB pamięci RAM.
Przez cały okres korzystania
z tego urządzenia,
a więc przez kilkanaście
miesięcy, nie miałem
żadnych problemów z jego
wydajnością.
To zresztą niejedyne ulepszenie w stosunku do jego poprzednika. Aparat fotograficzny
w 6s Plus wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli (tak jak w iPhonie
6s) oraz w nowszą, zdecydowanie lepszej jakości (w porównaniu z 6 Plus) optyczną stabilizację obrazu. Przydaje się to zwłaszcza
podczas kręceniu filmów, ale docenią to także miłośnicy mobilnej fotografii. Warto wspomnieć, że w taką samą optyczną stabilizację
wyposażone są aparaty w najnowszych iPho-
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ne’ach, czyli modelach 7 i 7 Plus. To zresztą
nie koniec zalet iPhone’a 6s Plus jako kompaktowego aparatu. Wspomnieć wypada tutaj
o szybkim autofocusie, dobrej izolacji na zdjęciach obszarów o różnym kolorze czy o możliwości nagrywania wideo w rozdzielczości 4K.
W iPhonie 6s Plus zastosowano procesor A9
i 2 GB pamięci RAM. Przez cały okres korzystania z tego urządzenia, a więc przez kilkanaście
miesięcy, nie miałem żadnych problemów
z jego wydajnością. To szybki i niezawodny smartfon zarówno do pracy, jak i zabawy.
Świetnie sprawdza się też jego bardzo pojemna bateria. Nawet po ponad roku jedno ładowanie wystarcza bez trudu na dobę przy dość
intensywnej pracy.
Biorąc pod uwagę, że wiele rozwiązań zastosowanych po raz pierwszy w iPhonie 6s Plus
znalazło się także w najnowszych modelach, śmiało stwierdzam, że jest to wciąż jeden z najlepszych smartfonów dostępnych
na rynku i pod wieloma względami może
konkurować nawet z iPhone’ami 7 i 7 Plus.
Chodzi mi nie tylko o jego cenę, świetną wydajność, ale i wydawać by się mogło tak prozaiczną rzecz jak gniazdo słuchawkowe mini
jack. Jeśli szukacie naprawdę wydajnego i niezawodnego smartfona, a przy tym wolicie korzystać z dobrych słuchawek na kablu, to warto wziąć do ręki oba modele, czyli 6s Plus
i 7 Plus - zwycięzcą takiego porównania wcale
nie musi być ten drugi.

Ilustracja: fot. Mgmsaji
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Użytkownicy, którzy oczekiwali w przypadku smartfonów rewolucji ze strony
Apple, mogą czuć w tym roku pewien niedosyt. Firma z Cupertino postawiła bowiem wyłącznie na ewolucję iPhone’ów, co osobiście oceniam bardzo
pozytywnie. Z rewolucjami jest bowiem ten problem, że nie zawsze przynoszą one pozytywne rezultaty, mimo pokładanych w nich nadziejach.
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Pierwszy kontakt z nowym
przyciskiem Home jest
ciekawym doświadczeniem
nawet dla osób, które
miały już styczność
z technologią 3D Touch
czy Force Touch
Obudowa i design
iPhone 7 różni się tylko nieznacznie od poprzednika pod względem stylistyki zewnętrznej. Z przodu zastosowano pojemnościowy,
a nie fizyczny przycisk Home, natomiast z tyłu
zniknęły poprzeczne fugi antenowe, a pojawił
się nieco większy obiektyw i poczwórna dioda LED. Nie sposób również nie wspomnieć
o wielkim nieobecnym, czyli gnieździe minijack. Jego brak ma rekompensować jednak
niewielka przejściówka dla złącza Lightning,
która znajduje się w zestawie ze smartfonem. Poza nią w pudełku znajdziemy wtyczkę,
standardowy kabel Lightning oraz słuchawki
EarPods z tymże też złączem. Szkoda jednak,
że ostatni z wymienionych akcesoriów został
owinięty wyłącznie kawałkiem tektury, a nie
znajduje się w plastikowej obudowie, która
towarzyszyła poprzednim modelom iPhone’ów.
iPhone’a 7 możemy kupić w trzech wariantach pojemnościowych (32 GB, 128 GB, 256
GB) oraz pięciu opcjach kolorystycznych srebrnej, złotej, różowego złota, czarnej oraz
onyksowej. Pierwsze trzy z nich są już dobrze
znane konsumentom, natomiast kolejne dwie
zastąpiły gwiezdną szarość. Czarny wariant
charakteryzuje się matowym tyłem obudowy
i jak pokazują pierwsze testy, relatywnie wysoką odpornością na zarysowania. Niestety tego
samego powiedzieć nie można o onyksowej
wersji, na której szybko pojawiają się małe
rysy – szczególnie przy bokach. Ponadto bar-
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dzo widoczne są na niej odciski palców, choć
na plus należy odnotować fakt, że niemal całkowicie niewidoczne są w jej przypadku fugi
antenowe. Niemniej jednak muszę zaznaczyć,
że zachowanie onyksowego iPhone’a 7 w nienaruszonym stanie będzie ogromnym wyzwaniem nawet dla bardzo dbających o urządzenia elektroniczne użytkowników. Tę grupę
ucieszy jednak odporność na zachlapania
i kurz, która towarzyszy wszystkim iPhone’om
7 - niezależnie od koloru.

Nowy przycisk Home
Pierwszy kontakt z nowym przyciskiem
Home jest ciekawym doświadczeniem nawet
dla osób, które miały już styczność z technologią 3D Touch czy Force Touch. Muszę
przyznać, że moja reakcja była początkowo
negatywna – wynikało to z faktu, że siła wibracji była zbyt duża, przez co odczuwałem ją
nie tylko w obrębie przycisku Home, ale też
na całej dolnej części przedniego panelu.
Po ustaleniu najsłabszego z trzech dostępnych stylów problem jednak został w moim
przypadku rozwiązany. Zaznaczam jednak,
że preferencje dotyczące działania tego komponentu są bardzo subiektywne i dobrze,
że Apple pozwoliło na jego personalizację.
Pojemnościowy przycisk Home da się lubić,
można się do jego specyfiki przyzwyczaić.
Po ponad miesiącu użytkowania iPhone’a 7
stwierdzam nawet, że nowe rozwiązanie bardziej przypadło mi do gustu niż fizyczny przycisk. Nie obyło się jednak bez kilkunastokrotnego przypadkowego aktywowania Siri.
Przycisk Home, mimo zmiany swojego charakteru, nadal ma wbudowany czytnik Touch
ID, który podobnie jak w przypadku ubiegłorocznych iPhone’ów działa wyjątkowo szybko.
Prawdopodobnie to właśnie dlatego Apple
wdrożyło do iOS 10 nowy sposób odblokowywania urządzeń, który przy opcji Podnieś,
aby obudzić (podnosimy smartfona ze sto-
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łu lub wyciągamy z kieszeni, a ekran sam się
podświetla) działa rewelacyjnie, ale nieco gorzej wypada w iPhone’ach i iPadach bez Touch ID.

Dźwięk
Nigdy nie byłem zwolennikiem puszczania
muzyki ze smartfona i prawdę powiedziawszy,
nadal nie jestem, ale głośniki iPhone’a znajdują zastosowanie nie tylko przy utworach
muzycznych, ale też przy wszelkiego rodzaju
dźwiękach z gier czy filmów. iPhone 7 otrzymał dwa głośniki – jeden znajduje się na dole
urządzenia, a drugi zastąpił mniejszy głośnik
do rozmów.
Dźwięk stereo, który potrafi być naprawdę głośny przy maksymalnych ustawieniach,
sprawdza się świetnie szczególnie w przypadku gier, gdzie warstwa audio odgrywa istotną rolę. Szkoda tylko, że zastosowanie dwóch
głośników sprawia czasami, że w pewnym zakresie częstotliwości dźwięków ekran potrafi
delikatnie wibrować. Nie dzieje się tak zbyt
często, ale jednak może to irytować.

iPhone 7 jest szybki. Bardzo
szybki. Aplikacje uruchamiają
się w krótkim czasie, gry
nigdy się nie zacinają, a 2 GB
pamięci RAM pozwalają
im długo działać w stanie
uśpienia
Warto zaznaczyć, że górny głośnik jest wykorzystywany także do rozmów. Efektem takiego
rozwiązania jest fakt, że jest on bardzo głośny. Warto więc ściszyć go przed wykonaniem
pierwszej rozmowy telefonicznej.
Usunięcie gniazda minijack to kontrowersyjny
ruch ze strony Apple, który prawdopodobnie

był podyktowany przede wszystkim marketingiem, a nie realną potrzebą projektantów
firmy. Korzystanie z dość wątłej przejściówki
dołączonej do smartfona mija się z celem,
bo nie jest to rozwiązanie ani ładne, ani wygodne, a co więcej - delikatnie pogarszające
jakość odtwarzanego dźwięku. W grę wchodzą więc słuchawki z kablem Lightning (takie jak dołączone do zestawu EarPodsy) albo
z modułem Bluetooth.

Wydajność i bateria
iPhone 7 jest szybki. Bardzo szybki. Aplikacje uruchamiają się w krótkim czasie, gry
nigdy się nie zacinają, a 2 GB pamięci RAM
pozwalają im długo działać w stanie uśpienia, przez co po ponownym otwarciu danego
programu jest duża szansa na to, że nie będziemy musieli uruchamiać go od nowa.
Wszystkie animacje w systemie są płynne,
smartfon błyskawicznie reaguje na polecenia
i nawet aparat uruchamia się w oka mgnieniu. Bez zarzutu działają również wszystkie
elementy interfejsu związane z 3D Touch
(nie zauważyłem żadnych opóźnień) oraz opisany już wyżej nowy przycisk Home.
Smartfon został wyposażony w koprocesor ruchu M10 oraz 64-bitowy układ SoC A10 Fusion
z czterema rdzeniami. Dwa z nich są energooszczędne, co przekłada się na czas pracy na baterii. Przy pozostawieniu wszystkich
opcji włączonych, bez trybu oszczędzania
energii, z nieustannym połączeniem z internetem (80% Wi-Fi oraz 20% LTE) udało mi się
osiągnąć 8 godzin użycia i 22 godziny w gotowości. Przy bardziej rozsądnym podejściu,
które jednak nie ograniczało funkcji oferowanych przez smartfon, odłączałem iPhone’a
rano, a podłączałem do ładowania następnego dnia przed pójściem spać. Muszę przyznać, że wyniki bardzo mnie satysfakcjonują
i są o około 30-35% lepsze niż w przypadku
modeli 6 i 6s.
Ilustracja: Apple.com
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Kamera
Zdaję sobie sprawę, że wielu użytkowników
iPhone’a 7 bardzo entuzjastycznie wypowiada się na temat możliwości kamery iSight
tego urządzenia, ale ja jestem nieco bardziej
krytyczny wobec zdjęć, które wykonałem.
I nie chodzi mi bynajmniej o ich aspekt artystyczny wynikający z moich umiejętności fotograficznych.

Największy wpływ na lepszą
jakość nagrań ma jaśniejszy
obiektyw oraz optyczna
stabilizacja obrazu, która
działa także przy wideo
poklatkowym. Oczywiście
funkcja nagrywania w 1080p
przy 60 FPS-ach, a także
w zwolnionym tempie
(120 i 240 FPS) nadal jest
dostępna dla użytkowników.
Zastosowanie 12-magapikselowej matrycy,
optycznej stabilizacji obrazu oraz sześcioelementowego obiektywu ze światłem f/1,8
bardzo pozytywnie wpłynęło na jakość rejestrowanych zdjęć. Niebagatelne znaczenie
ma również oprogramowanie, które wpływa
na szybki autofokus (im ciemniej, tym gorzej on sobie radzi), możliwość zapisu fotografii w formacie RAW (tylko przy użyciu
zewnętrznych aplikacji, jak na przykład ProCam czy ProCamera) i redukcja szumów oraz
tak zwanych artefaktów.
Największym minusem kamery iSight iPhone’a 7 jest relatywnie mały zakres dynamiczny.
Najbardziej daje się to odczuć w jesienne dni,
gdy niebo jest szare i bardzo jasne, a nasze
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otoczenie ciemne - ze względu na małą ilość
słońca. Ustawienie ekspozycji na niebo sprawi, że krajobraz zniknie w mroku. Ustawienie
ekspozycji na krajobraz poskutkuje zaś tym,
że niebo będzie przepalone, białe, bez widocznych konturów chmur. Oczywiście zdaję
sobie sprawę z tego, że kamery smartfonów
mają swoje ograniczenia ze względu na małe
rozmiary, ale konkurencja nieco lepiej radzi
sobie z tym zagadnieniem. W superlatywach
nie mogę się również wypowiadać na temat
szczegółów fotografowanych obiektów. Krawędzie takich elementów jak liście, wysokie
trawy są często rozmazane. Problem staje się
niewidoczny dopiero przy dobrym świetle.
Co jednak warte odnotowania, żaden iPhone nie radził sobie tak dobrze przy zdjęciach
nocnych jak model 7. Optyczna stabilizacja
obrazu oraz jasny obiektyw i poczwórna dioda LED (przy bliskiej odległości od obiektu)
bardzo pozytywnie wpłynęły na możliwości
fotograficzne w tym aspekcie.
W tym momencie muszę jednak zaznaczyć,
że iPhone 7 jest moim zdaniem liderem pod
względem oddania jak najbardziej zbliżonych
do rzeczywistości kolorów. Oczywiście ocena tego stanu rzeczy jest – jak się już nieraz
przekonałem – bardzo subiektywna, bo wielu
użytkowników lubi sztucznie „podbite” barwy.
Prawda jest jednak taka, że nasycenie kolorów
możemy zwiększyć przy każdym zdjęciu dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, a przywrócenie naturalnych barw w szybki sposób
jest niemal niemożliwe. O funkcji Live Photos,
której również brakuje w urządzeniach konkurencji, pisaliśmy już w recenzji iPhone’ów
6s, dlatego nie będę skrupulatnie jej analizował, zaznaczę jednak, że lepszy aparat automatycznie poprawił jakość otrzymywanych
animacji. Szkoda tylko, że nadal są one zapisywane w 16 klatkach na sekundę, a nie 25
lub więcej.
Sporych usprawnień doczekała się również
przednia kamera FaceTime. Co ciekawe –
a nie spodziewałem się tego – cieszy mnie,
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że wspiera ona teraz funkcję Live Photos.
Podgląd animacji pokazującej, jak ustawialiśmy się na przykład ze znajomymi do „selfie”,
jest zawsze miłym doświadczeniem. Obiektyw
ze światłem f/2,2, matryca o rozdzielczości 7
megapikseli oraz możliwość nagrywania wideo w 1080p złożyły się na ewolucję względem poprzednich modeli, która przyda się
przy nagrywaniu vlogów, przeprowadzaniu
wideorozmów oraz robieniu sobie zdjęć.
Skoro mowa o wideo, warto poświęcić więcej uwagi filmom, jakie możemy nagrać kamerą iSight. Plotki przed premierą iPhone’a
7 sugerowały, że smartfon będzie rejestrował
materiały w 4K i 60 FPS, ale tak się nie stało. Prawdopodobnie za bardzo rozgrzewałoby
to matrycę. Podobnie jak w przypadku „selfie”
mamy więc do czynienia wyłącznie z ewolucją
względem poprzednich modeli iPhone’ów,
ale jednak dość wyraźną. Największy wpływ
na lepszą jakość nagrań ma jaśniejszy obiektyw oraz optyczna stabilizacja obrazu, która
działa także przy wideo poklatkowym. Oczywiście funkcja nagrywania w 1080p przy 60
FPS-ach, a także w zwolnionym tempie (120
i 240 FPS) nadal jest dostępna dla użytkowników.

Ekran
Ekran iPhone’a 7 jest 25% jaśniejszy w porównaniu z poprzednikiem, ale aby osiągnąć
najwyższy poziom jasności, musimy zmienić
ustawienia ręcznie. W trybie automatycznym
system iOS nigdy nie osiągnie maksymalnej
wartości.
Najważniejsza zmiana dotyczy jednak szerokiej gamy kolorów, która towarzyszy zarówno
rejestrowanym zdjęciom, jak i wyświetlanym
na ekranie obrazom. W tym momencie muszę
wrócić na chwilę do tematu fotografii. Jeżeli
wgramy zdjęcia charakteryzujące się szeroką
gamą kolorów na stronę internetową, która bazuje na standardzie sRBG, bez uprzed-
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niej konwersji, to zaprezentowane barwy
staną się bledsze i „wyprane”. Warto mieć to
na uwadze. W przypadku ekranu i kamery Apple postawiło bowiem na standard DCI-P3.
Oczywiście to nie jest rozwiązanie, które rzuci
nam się w oczy po wzięciu smartfona do ręki,
niemniej jednak różnica potrafi być zauważalna (szczególnie przy odcieniach zieleni).
Po prostu poprawia to różnego rodzaju wrażenia, jakich doświadczamy w czasie korzystania z urządzenia.

Podsumowanie
Staram się w sposób obiektywny podchodzić do oceniania smartfonów i nie kierować
się w tym zakresie wyłącznie indywidualnymi preferencjami. Niemniej jednak zaznaczę, że moim zdaniem iPhone 7 to najlepszy
smartfon dostępny na rynku, choć na pewno nie pod każdym względem. Tak jak pisałem na początku recenzji, w tym roku Apple
nie zapewniło nam rewolucji w świecie swoich smartfonów, a jedynie ewolucję. Otrzymaliśmy więc szybsze podzespoły, lepszy
ekran i aparat, ładniejszą obudowę, dłuższy czas pracy na baterii, a także odporność
na zachlapania i kurz. Z drugiej strony użytkownicy zostali pozbawieni złącza minijack
(co naprawdę ciężko odnotować jako plus),
a także pewnych rozwiązań znanych z produktów konkurencji, jak chociażby możliwość
szybkiego (zastosowanie ładowarki iPada rekompensuje tę wadę) czy też indukcyjnego
ładowania. O sile nowego smartfona Apple
stanowi też system iOS wraz z jego funkcjami oraz dostępnymi w App Store programami. Analiza jego możliwości to jednak temat
na zupełnie inny artykuł. Podsumowując
– iPhone 7 nie jest smartfonem idealnym,
ale bardzo dobrym i korzystanie z niego jest
przyjemne, a wykonywanie różnego rodzaju
zadań bezproblemowe. Szkoda tylko, że jego
cena nie jest tak przyjemna jak użytkowanie.
Produkt dostępny w iDream
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iPhone 7 Plus


Krystian Kozerawski

Czy iPhone 7 Plus to urządzenie warte swojej ceny i czy warto zrobić sobie
lub komuś bliskiemu taki prezent?
Premiera nowego iPhone’a budzi zawsze ogromne kontrowersje. Nowe urządzenie zyskuje zarówno mniej lub bardziej zagorzałych zwolenników, którzy deklarują, że kupią je prędzej czy później, jak i zajadłych przeciwników,
którzy wylewają na nie hektolitry pomyj. Ci ostatni zwykle twierdzą, że nie
wnosi ono nic nowego poza kilkoma nikomu niepotrzebnymi wodotryskami. Powtarza się to niemal każdego roku. Takie same reakcje budził iPhone
4, 4s, iPhone 5, a zwłaszcza model 5c. Podobnie było z iPhone’em 5s, 6s
i 6s Plus. Równie dużo kontrowersji wzbudziły zaprezentowane we wrześniu
iPhone’y 7 i 7 Plus.
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Od dwóch miesięcy korzystam z większego
modelu. Taki wybór podyktowany był kilkoma względami. Przyznaję, przez lata byłem
orędownikiem iPhone’ów o mniejszych gabarytach, które można obsługiwać za pomocą jednego kciuka. Te większe smartfony często kąśliwie przezywałem paletkami
do ping ponga. Kiedy jednak we wrześniu
ubiegłego roku żądny nowych wrażeń przesiadłem się na iPhone’a 6s Plus, okazało się,
że 5,5-calowy ekran pasuje mi najbardziej,
głównie za sprawą ilości informacji, jaka
może się na nim zmieścić. Owszem, tak duże
smartfony trzeba niekiedy obsługiwać dwoma rękoma, przede wszystkim jednak wtedy,
gdy trzeba napisać więcej niż kilka słów. Do
czytania, przeglądania filmów, prostej nawigacji po stronach web czy poszczególnych widokach aplikacji w zupełności wystarczy stary
dobry i sprawdzony kciuk dłoni, w której trzymany jest telefon.

Aluminiowa obudowa
iPhone’a 7 Plus nie różni
się zbytnio od modeli z lat
ubiegłych poza brakiem
poprzecznych anten,
nowym szerszym wycięciem
na obiektywy dwóch
aparatów fotograficznych,
no i brakiem otworu gniazda
słuchawkowego.
Aluminiowa obudowa iPhone’a 7 Plus nie różni się zbytnio od modeli z lat ubiegłych poza
brakiem poprzecznych anten, nowym szerszym wycięciem na obiektywy dwóch aparatów fotograficznych, no i brakiem otworu
gniazda słuchawkowego. Przyjemne matowe
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wykończenie, nie licząc oczywiście wersji Jet
Black, sprawia, że telefon jest miły w dotyku
i przyjemnie leży w dłoni. W przypadku osób,
które zmienią któryś ze starszych dużych
iPhone’ów na 7 Plus, przesiadka przebiegnie
właściwie niezauważalnie. Pod względem gabarytów to niemal identyczne urządzenia. Jedyną właściwie wadą tak dużego telefonu i dotyczy to zarówno iPhone’a 7 Plus, 6s Plus,
jak i innych dużych smartfonów - jest to,
że nie trzyma się go tak pewnie jak mniejsze, które można wygodnie objąć wewnętrzną
stroną dłoni i palcami. Ze względu na jego
rozmiary i zaokrąglone boczne krawędzie
trudno mówić o pewnym chwycie. Pamiętać
o tym powinny osoby o stosunkowo krótkich
palcach czy małych dłoniach.
iPhone’y 7 i 7 Plus dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych. Jest więc model srebrny, w naturalnym kolorze aluminium z białym
przednim panelem, jest model złoty i różowo
złoty, są też dwie nowe wersje kolorystyczne:
czarny i czarny onyksowy, czyli Jet Black. Muszę przyznać, że Apple odrobiło lekcję matowego wykończenia aluminium po wpadce
z czarnymi iPhone’ami 5. Po dwóch miesiącach korzystania z iPhone’a 7 Plus w czarnym
macie na jego obudowie nie ma żadnych śladów użytkowania. Zdecydowanie gorzej sprawa ma się z modelami w kolorze onyksowym
czarnym. Te zaczęły poważnie rysować się
już kilka dni po premierze. I choć taki iPhone
naprawdę przyciąga wzrok, to trzeba trzymać
go cały czas w etui, a to z kolei psuje cały
efekt. Niezależnie od wykończenia i koloru
w przypadku iPhone’ów z 5,5-calowym ekranem i tak warto zainwestować w dobre etui,
zwłaszcza w takie z gumowanymi krawędziami, zapewniającymi stabilniejszy i pewniejszy
chwyt.
Wspomniałem o kontrowersjach, jakie zwykle
budzą premiery nowych iPhone’ów, a właściwie to same urządzenia. W tym roku tych kontrowersji było zdecydowanie więcej. Głównie
dlatego, że zdaniem wielu trudno mówić o ja-
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kichś spektakularnych nowościach w porównaniu z ubiegłorocznymi modelami, za wyjątkiem jednej: braku gniazda słuchawkowego
mini jack. Jakoś nie trafiają do mnie tłumaczenia, że już czas rozstać się z tym liczącym
ponad 100 lat złączem (powstało jeszcze
w XIX wieku wraz z rozwojem telefonii). Owszem, w komplecie znalazły się słuchawki AirPods, które podłącza się do gniazda Lightning
oraz odpowiednia przejściówka, pozwalająca
na podłączenie do iPhone’a tradycyjnych słuchawek przewodowych, ale to jedno gniazdo
mniej. Wielokrotnie łapałem się na tym, że
próbowałem podłączyć do gniazda Lightning
w iPhonie 7 słuchawki (czy przejściówkę),
w którym tkwiła już wtyczka kabla ładującego.
Musiałem wtedy wybierać pomiędzy słuchaniem muzyki a ładowaniem. Nie są to może
częste sytuacje, głównie za sprawą bardzo pojemnej baterii, ale przekonałem się, że brak
gniazda słuchawkowego bywa uciążliwy. Rozwiązaniem są oczywiście słuchawki Bluetooth, wtedy problem z wyborem, co podłączyć
do gniazda Lightning, przestaje istnieć.

Nowe iPhone’y są wreszcie
wodoodporne. Apple
co prawda nie obejmuje
gwarancją uszkodzeń
powstałych w wyniku zalania
urządzenia, co jest sporą
niekonsekwencją, jednak
można być spokojnym
o to, że z przypadkowej
kąpieli w wannie, basenie
czy toalecie (co o dziwo
zdarza się dość często)
urządzenie wyjdzie
bez szwanku.
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iPhone’y 7 i 7 Plus posiadają nowy przycisk
Home. Właściwie nie jest to już przycisk, a pozbawiony części mechanicznych czytnik linii
papilarnych, który spełnia też rolę przycisku.
Efekt fizycznego kliknięcia generowany jest
przez niewielki silniczek wibracyjny. Wrażenie
jest podobne do przyciśnięcia normalnego
przycisku. Bardzo szybko można się do tego
przyzwyczaić. Cieszę się, że Apple zdecydowało się na tę zmianę. Obsługa iPhone’a za pomocą nowego przycisku Home jest zdecydowanie wygodniejsza, zwłaszcza aktywowanie
widoku podglądu otwartych aplikacji.
Nowe iPhone’y są wreszcie wodoodporne.
Apple co prawda nie obejmuje gwarancją
uszkodzeń powstałych w wyniku zalania urządzenia, co jest sporą niekonsekwencją, jednak można być spokojnym o to, że z przypadkowej kąpieli w wannie, basenie czy toalecie
(co o dziwo zdarza się dość często) urządzenie wyjdzie bez szwanku. Bez większego stresu można teraz zażywać relaksacyjnej kąpieli,
oglądając jednocześnie na nowym iPhonie
serial w Netfliksie, choć oczywiście lepiej nie
zanurzać go w pianie.
Za dużą zaletę należy uznać zastosowanie
w iPhonie 7 Plus dwóch aparatów fotograficznych z różnymi obiektywami (jakkolwiek
to brzmi w przypadku tak niewielkiego urządzenia). Jeden z nich to aparat z obiektywem
szerokokątnym o przysłonie F/1,8, optyczną
stabilizacją obrazu i matrycą o rozdzielczości 12 megapikseli - taki sam, jaki znalazł się
w iPhonie 7. Drugi wyposażony jest w optyczną
funkcję tele, pozwalającą na dwukrotne przybliżenie. Dzięki zastosowaniu dwóch aparatów fotograficznych iPhone 7 Plus zyskał kilka przydatnych funkcji fotograficznych. Wiele
się mówi o zdjęciach portretowych z efektem
rozmycia tła. Ja najbardziej jednak cenię sobie optyczną funkcję tele. Wystarczy porównać zdjęcia jakiegoś oddalonego obiektu,
najlepiej napisu, by od razu zobaczyć różnicę.
Wyraźnie poprawiła się też jakość zdjęć robionych standardowym obiektywem, głównie
Ilustracja: fot. Mgmsaji
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za sprawą rozdzielczości matrycy i jaśniejszego obiektywu. Widać to zwłaszcza na zdjęciach robionych po zmroku.

Czas zatem na odpowiedź
na zadane na początku
pytanie. Czy iPhone 7 Plus
to urządzenie warte swojej
ceny? Nowe iPhone’y
padły trochę ofiarą nazbyt
wybujałych oczekiwań
rynku. Istotnie, Apple
nie pokazało rewolucyjnego
nowego iPhone’a, a jedynie
zdecydowało się na jego
ewolucyjny rozwój.
To oczywiście nie koniec zmian na lepsze
w porównaniu z ubiegłorocznym modelem.
I tak zdaniem serwisu Display Mate ekrany
LCD montowane w nowych iPhone’ach charakteryzują się najdokładniejszym odwzorowaniem kolorów ze wszystkich dostępnych
na rynku smartfonów, a także wielu monitorów i telewizorów HDTV. Są też ewolucyjne zmiany jak szybszy procesor czy układ
graficzny oraz większa pamięć masowa.
Ja osobiście nie widzę jednak różnicy pomiędzy iPhone’em 7 Plus a ubiegłorocznym
6s Plus w szybkości działania systemu iOS 10
czy aplikacji. Widzę za to wyraźną poprawę
wydajności baterii. I choć iPhone 6s Plus potrafił pracować na jednym ładowaniu ponad
24 godziny, co i tak było sporym osiągnięciem, to nie może równać się ze swoim młodszym bratem. Mojego iPhone’a 7 Plus ładuję
co drugi dzień. Bez problemu jest w stanie
wytrzymać 48 czy 50 godzin na jednym ładowaniu.
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Czas zatem na odpowiedź na zadane na początku pytanie. Czy iPhone 7 Plus to urządzenie warte swojej ceny? Nowe iPhone’y padły
trochę ofiarą nazbyt wybujałych oczekiwań
rynku. Istotnie, Apple nie pokazało rewolucyjnego nowego iPhone’a, a jedynie zdecydowało się na jego ewolucyjny rozwój. Nie wszystkie
nowe funkcje usprawiedliwią zakup. Jeśli jednak szukacie wytrzymałego smartfona z dużym ekranem, z pojemną i wydajną baterią,
będącego jednocześnie jednym z najlepszych
kieszonkowych aparatów fotograficznych,
to warto wspomnieć o nim w liście do Świętego Mikołaja, Gwiazdora lub Aniołka. Z drugiej
strony jednak iPhone’y 7 i 7 Plus mają cały czas
ogromną konkurencję w postaci wciąż mocnych i moim zdaniem jednych z najlepszych
smartfonów na rynku, iPhone’ów 6s i 6s Plus.
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Niech anieli grają

recenzja słuchawek Oppo PM-3 i mobilnego wzmacniacza


Max Pijanowski

Święta tuż, tuż... wigilijna bomba kaloryczna, w telewizji ten sam, sam w domu
Kevin, w odtwarzaczu pokryte całorocznym kurzem płyty z kolędami i grudniowymi świeckimi piosenkami, bardziej lub mniej ekologiczna choinka,
a pod nią to, na co czekają zarówno małe, jak i te trochę starsze dzieci - prezenty. Nad ich wyborem należy dobrze się zastanowić, inaczej już podczas
pasterki większość z nich znajdzie się na jednym z serwisów aukcyjnych.
Z pewnością część z Was wciąż nie ma pomysłu na prezent i teoretycznie
powinienem podsunąć tutaj kilka propozycji zakupowych. Nie mam ich.
Po uczcie dla podniebienia - mobilizujący do ruchu Apple Watch? Nuda
w telewizji - AppleTV i wypożyczalnia filmów? Wciąż te same kolędy - Apple
Music i szeroki wybór muzyki? Wyliniała choinka - fototapeta z tą zaprojektowaną przez Jonathana Ive’a? A może kolejna przejściówka do naszych
urządzeń z logo nadgryzionego jabłka? Nie, to staje się nudne niczym wspomniany film o Kevinie. Osobiście prezenty lubię kupować sobie sam, wtedy
mam pewność, że będę zadowolony. Nie mam dla Was co prawda propozycji,
ale mogę napisać, czym obdaruję siebie, a raczej obdarowałem, ponieważ
zrobiłem sobie Święta miesiąc wcześniej.
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Tak jak uwielbiam produkty firmy Apple,
tak nigdy nie kupiłbym słuchawek marki
Beats. Zaznaczę tylko, że urządzenia audio,
a zwłaszcza słuchawki, uwielbiam nawet bardziej niż produkty z Cupertino. Mam kilka
par, mniejsza z tym ile, w każdym razie sam
czasem się napominam, iż człowiek posiada tylko jedną parę uszu. Tak, ale na mojej
liście życzeń znajdują się kolejne słuchawki
i sytuację tę najlepiej opisuje żart o babie,
która przychodzi do lekarza i prosi go o tabletki na zachłanność, po czym dodaje: „Tylko dużo, dużo, dużo...”. Jako że w tym roku
nie zdecydowałem się na kupno iPhone’a 7,
do mojej kolekcji trafiły nowe słuchawki oraz
dedykowany im wzmacniacz/konwerter cyfrowo-analogowy. Tym razem mój wybór padł
na produkty marki OPPO Digital.

Dziś, kiedy 99 procent
słuchawek posiada
wspomniane przetworniki
dynamiczne, konstrukcje
ortodynamiczne przechodzą
swego rodzaju renesans.
Zaletą tego typu rozwiązania
jest unikalne połączenie
szybkości oraz odpowiedzi
impulsowej z wysokiej jakości
czystym dźwiękiem.
Firma OPPO Digital Inc. z siedzibą w kalifornijskim Montain View jest niezależnie kierowaną amerykańską częścią chińskiego koncernu BBK Electronics, do którego należy
również firma OPPO Electronics. Trzeba tutaj
zaznaczyć, iż marka OPPO Digital w 2004 roku
wykupiła licencję na używanie nazwy „OPPO”,
a obie marki prócz tej samej składowej ich nazwy nie mają ze sobą nic wspólnego. Podczas
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gdy w ofercie amerykańskiego producenta
znajdują się audiofilskie urządzenia audio odtwarzacze DVD, słuchawki ortodynamiczne
oraz dedykowane im wzmacniacze i konwertery cyfrowo-analogowe, a w ostatnim czasie
również głośniki Bluetooth, to marka OPPO
Elektronics jest znana polskiemu klientowi głównie za sprawą produkowanych przez
nią dobrze wykonanych, lecz mimo wszystko
budżetowych telefonów komórkowych. Zostawmy jednak temat pochodzenia, genezy,
czy jak kto woli, proweniencji firmy OPPO Digital, bowiem tak jak w przypadku świątecznego karpia, nieważne, kto go złowił, ważne,
jak smakuje.
Pomimo swojej krótkiej historii marka OPPO
zyskała uznanie branżowych krytyków i pasjonatów najwyższej jakości dźwięku na całym świecie. Słuchawki ortodynamiczne,
zwane także planarnymi, znajdujące się
w portfolio producenta, są reprezentowane
przez trzy modele: PM-1, PM-2 i PM-3. Konstrukcja przetwornika tego typu słuchawek
opiera się na mylarowej membranie umieszczonej pomiędzy dwoma dużymi magnesami.
Na jej powierzchni znajduje się przytwierdzona na stałe i równomiernie rozłożona cienka
cewka wprawiana w ruch przez zmiany pola
elektromagnetycznego, w wyniku czego powstaje dochodzący do naszych uszu dźwięk.
Słuchawki ortodynamiczne nie są nowością
na rynku, gdyż konstrukcje tego typu były
popularne już w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, jednak wraz z dopracowaniem technologii wytwarzania przetworników dynamicznych zaczęły one znikać z rynku. Dziś, kiedy 99 procent słuchawek posiada
wspomniane przetworniki dynamiczne, konstrukcje ortodynamiczne przechodzą swego
rodzaju renesans. Zaletą tego typu rozwiązania jest unikalne połączenie szybkości oraz
odpowiedzi impulsowej z wysokiej jakości
czystym dźwiękiem. Jeżeli chodzi o brzmienie, to słuchawki ortodynamiczne cechują się
pięknym basem oraz wyjątkowo muzykalną,
bogatą średnicą. Czy mają one jakieś wady?
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Tak, należy wspomnieć chociażby o ich wysokiej masie oraz o trudności w odpowiednim
ich napędzeniu i wysterowaniu, a pomimo
iż kreowana przez słuchawki ortodynamiczne scena jest poprawna i kompletna, to jednak nie jest ona tak duża, jak ma to miejsce
w przypadku najwyższych modeli dynamicznych. To tyle na temat teorii, po bardziej profesjonalne informacje odsyłam do branżowych serwisów, gdyż szczerze powiedziawszy,
osobiście bardziej mnie interesuje sam efekt,
bez zawiłości procesów jego wywoływania.
Po wigilijnej kolacji mogę stwierdzić, czy potrawy mi smakowały, mogę docenić mamę
za pracę, jaką włożyła w ich przygotowanie
i zapytać o same składniki, natomiast proces
kiszenia kapusty na pierogi nie leży w kręgu
moich zainteresowań.
Tak jak wspominałem już wcześniej, w ofercie firmy OPPO Digital znajdują się trzy modele wokółusznych słuchawek planarnych:
PM-1, PM-2 oraz wprowadzone do sprzedaży
w ubiegłym roku PM-3. Przyznam się, iż wcześniej nie miałem okazji przetestowania żadnego z wymienionych modeli, jednak zarówno ich recenzje, jak i sam wygląd przekonały
mnie do zakupu. Zaryzykowałem i ryzyko
to się ze wszech miar opłaciło - zrobiłem
sobie idealny świąteczny prezent. Ze względu na zamkniętą konstrukcję słuchawek wybrałem model PM-3. Modele OPPO PM-1 oraz
PM-2 charakteryzują się otwartą budową,
a co za tym idzie, nie izolują one od odgłosów
zewnętrznych, co praktycznie wyklucza ich
mobilne zastosowanie. Poza tym słuchawki OPPO PM-3 z wagą 320 g są najlżejszym
na rynku modelem z przetwornikiem planarnym. Zamknięta konstrukcja słuchawek sprawia, iż do ich użytkownika nie dociera hałas
otoczenia, a zarazem nie pozwala to na wydostawanie się dźwięku na zewnątrz.
Jeżeli chodzi o produkty firmy OPPO Digital, to wystarczy ich opakowanie przewiązać
wstążką, aby położyć je pod choinką. Słuchawki dostarczane są bowiem w efektow-
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nym twardym pudełku, a w nim znajduje się
usztywniane etui transportowe wykonane
z szarego jeansu wyprodukowanego przez
jednego z dostawców butikowych marek
odzieżowych z Europy i Japonii. Zastosowany
materiał jest wysokiej jakości, ma estetyczny
wygląd, a smukła forma samego futerału pasuje idealnie do składających się na płasko
PM-3, dzięki czemu słuchawki można bezpiecznie i z łatwością schować w torbie, plecaku czy bagażu podręcznym.

W komplecie znajdują się dwa przewody:
3-metrowy z pozłacanym 3,5-milimetrowym
prostym wtykiem i nakręcaną przejściówką
6,3 mm oraz 1,2-metrowy z pozłacanym prostym wtykiem 3,5 mm i pilotem do obsługi urządzeń firmy Apple. Co prawda autorzy
przeczytanych przeze mnie wcześniej recenzji
wspominali, iż w komplecie prócz wspomnianych przewodów otrzymali także dodatkowy
kabel dedykowany urządzeniom z systemem
Android oraz drugi bez pilota, to przy samym
zakupie modelu PM-3 musimy zaznaczyć,
z którymi dwoma ma on zostać dostarczony.
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Słuchawki dostępne są w czterech wersjach
kolorystycznych - czarnej, białej, czerwonej
i niebieskiej. Pomimo iż wiele osób sugerowało mi wybór czarnej wersji, ja jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na białą. Let it snow!

OPPO PM-3 to solidne słuchawki, których kluczowe elementy - pałąk oraz widełki mocujące muszlę i ich pokrywy - zostały wykonane
z wytrzymałego metalu. W mniej wrażliwych
na potencjalne uszkodzenia miejscach wykorzystano wysokiej jakości tworzywa sztuczne.
Pomimo iż pady słuchawek nie zostały wykonane z naturalnej skóry, to materiał, którym
zostały pokryte nauszniki oraz pałąk, jest niesamowicie miękki i przyjemny w dotyku.
Cóż z tego, że to nie skóra, gdy szczerze powiedziawszy, posiadane przeze mnie słuchawki H6 renomowanej firmy Bang&Olufssen z padami wykonanymi z jagnięcej skóry
po otwarciu pudełka, w przeciwieństwie do
OPPO PM-3, pachniały syntetycznie. Poza tym
nauszniki wykonane z naturalnej skóry grzeją uszy jak żadne inne. Należy tutaj również
wspomnieć, iż według informacji producenta
model PM-3 został przetestowany w laboratorium o wysokich standardach pod kątem
wytrzymałości na czynniki zewnętrzne oraz
zużycie wynikające z upływającego czasu,
aby zagwarantować kupującym jakość i wytrzymałość słuchawek przez cały czas ich
użytkowania.
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Duże owalne muszle słuchawek PM-3 skrywają okrągłe przetworniki planarne o wielkości 55 milimetrów z neodymowym systemem
magnetycznym w układzie symetrycznym
push-pull. Pasmo przenoszenia tego modelu wynosi 10 Hz - 50 kHz, a w przeciwieństwie do większości słuchawek planarnych
o skuteczności poniżej 100 dB, OPPO PM-3
mogą pochwalić się skutecznością 102 dB
(przy 1 mW), co pozwala na ich bezproblemowe wysterowanie przez urządzenia mobilne.
Dodatkowo ich niska impedancja 26 Ohm
idealnie nadaje się do współpracy z większością smartfonów i tabletów. Ciągła maksymalna moc wejściowa wynosi 500 mW, a moc
chwilowa może wynieść 2 W. Membrana przetwornika opisywanych słuchawek zbudowana jest z siedmiu cienkich warstw materiału,
które zapewniają doskonałą jakość i równowagę dźwięku oraz wysoką trwałość. Warto
zaznaczyć, iż zastosowanie takiej konstrukcji
membrany zapewnia jej doskonałą stabilność przy dużych wibracjach oraz wysokich
obciążeniach termicznych.

Brzmienie słuchawek OPPO PM-3 według
informacji producenta charakteryzuje się
głębokim basem, gładką średnicą oraz czystymi wysokimi tonami, a wszystko to dzięki zastosowaniu przetworników planarnych
pochodzących z nagradzanego
modelu PMIlustracja: archiwum Redakcji
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1. Oczekiwałem zatem, iż po podłączeniu
do mojego iPhone’a 6s, włączeniu muzyki w jakości HiFi z serwisu Tidal, nie zdejmę
ich przez kilka następnych godzin. Przyznaję, nauszniki są tak miękkie, że najchętniej
bym tego nie robił, jednak w sposobie grania
tego modelu się nie zakochałem. Przynajmniej nie od razu. Przyzwyczajony do ciemniejszego, często podkolorowanego brzmienia moich pozostałych słuchawek, poczułem
się zaskoczony prawie całkowitą neutralnością modelu PM-3. Nie, nie mogę powiedzieć,
że grają one źle, wszystko brzmiało rewelacyjnie i to niezależnie od gatunku muzyki, jaki
wybrałem. Problem, choć to słowo na wyrost,
nie leży po stronie słuchawek, ponieważ zgodnie z zapewnieniami ich dźwięk jest liniowy
i zapewniający dużo emocji. Problemem były
moje przyzwyczajenia oraz iPhone, gdyż z całym szacunkiem nie jest to odtwarzacz muzyki, lecz telefon z funkcją jej odtwarzania,
a OPPO PM-3 nie są EarPodsami czy słuchawkami Beats. Aby pokazać mi, co potrafią, potrzebowały dedykowanego im wzmacniacza
i konwertera cyfrowo-analogowego OPPO HA2. Tym bardziej cieszę się, że sobie go sprezentowałem.

Jeden z moich znajomych opowiedział mi kiedyś taką historię: podłączając swoje słuchawki do wzmacniacza, został on zapytany przez
swojego kolegę, który - jak sam o sobie twierdził - jest znawcą słuchawek, co to za urządzenie. Na wyjaśnienie mojego znajomego,
iż jest to wzmacniacz słuchawkowy, tamten
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zapytał: „A do czego mi to potrzebne?”. Gdyby
posiadał on wspomniany wzmacniacz firmy
OPPO, na pewno przestałby zadawać takie
pytania. In Opposite to poor sound.
Jeżeli uznać, że stylowe słuchawki OPPO PM-3
są dowodem na to, iż wysokiej jakości sprzęt
audio nie musi wyglądać brzydko, to mobilny wzmacniacz HA-2 powinien znaleźć się
w słynnym Museum of Modern Art w Nowym
Jorku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku opisywanych słuchawek, wzmacniacz
firmy OPPO został opakowany w estetyczne kartonowe pudełko. Nie ono jest tu jednak najważniejsze, bowiem po jego otwarciu
i zobaczeniu zawartości zapominamy o całej
reszcie.

Tak jak wspominałem, HA-2 wygląda bardziej
jak arcydzieło sztuki współczesnej niż typowe urządzenie elektroniczne. Precyzyjnie wykonana aluminiowa obudowa wzmacniacza
o wymiarach 68 x 157 x 12 mm i wadze 175
g została pokryta naturalną skórą w kolorze
czarnym z kontrastowymi białymi szwami.
Nie jest to jedyna opcja kolorystyczna, gdyż
japoński oddział OPPO Digital przygotował
także wersję czerwoną i niebieską. Na mój
gust wyglądają one mniej wyrafinowanie,
jednak będą pasować idealnie do słuchawek
fota
PM-3 w tych samych kolorach. Dodam, że spasowanie wszystkich elementów wzmacniacza
oraz jego wykończenie jest najwyższej klasy.



Recenzja

Na górnej krawędzi HA-2 został umieszczony
precyzyjny analogowy potencjometr w formie aluminiowego pokrętła, które jednocześnie włącza i wyłącza urządzenie, klasyczne
gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz analogowe wejście liniowe 3,5 mm służące do podłączenia odtwarzaczy nieposiadających wyjścia
cyfrowego kompatybilnego z USB. Podczas
korzystania z cyfrowych wejść wzmacniacza
wspomniane wejście analogowe działa również jako wyjście liniowe, do którego możemy
podpiąć chociażby zewnętrzne głośniki komputerowe.

Na dłuższym boku urządzenia znajdziemy dyskretne przełączniki wzmocnienia basu i poziomu wzmocnienia pozwalającego na optymalne dopasowanie wzmacniacza do najbardziej
„prądożernych” słuchawek (w trybie wysokiego wzmocnienia maksymalna moc dla
wyjścia słuchawkowego wynosi aż 300 mW
przy 16 Ohm i 220 mW przy 32 Ohm). Prócz samych przełączników na bocznej ściance znajdziemy również oznaczony symbolem baterii
metalowy przycisk wraz z pięcioma diodami
informującymi o poziomie naładowania wbudowanej baterii.
Jeżeli po jego naciśnięciu zaświecą się wszystkie cztery zielone diody, oznacza to, iż bateria wzmacniacza jest naładowana w 100 procentach, natomiast jedna świecąca dioda
wskazuje na naładowanie w 25 procentach.
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3000 mAh może służyć
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jako przenośny power bank dla smartfona,
co rozwiązuje m.in. problem równoczesnego ładowania i słuchania muzyki w iPhonie
7. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, należy jednak pamiętać, iż OPPO HA-2 przede
wszystkim sam zużywa energię i jego czas
pracy wynosi około 13 godzin dla muzyki
odtwarzanej ze źródła analogowego i około 7 godzin dla muzyki odtwarzanej poprzez
USB. Na szczęście firma OPPO Digital wyposażyła swój mobilny wzmacniacz w technologię VOOC pozwalającą na szybkie ładowanie
jego akumulatora. Dołączona do zestawu ładowarka umożliwia naładowanie baterii HA-2
do 75 procent pojemności w zaledwie 30 minut, a całkowity czas ładowania wynosi około
godziny i 20 minut.
Cyfrowe złącza wejściowe znajdują się na dolnej krawędzi wzmacniacza i są to odpowiednio USB A dla urządzeń firmy Apple oraz USB
micro-B dla smartfonów z systemem Android posiadających USB OTG (USB On-The-Go)
lub USB Audio Class oraz komputerów Mac
i PC. Tuż obok gniazd USB zlokalizowany jest
stosowny przełącznik pozwalający na wybór
wejścia, do którego poprzez jeden z trzech
dostarczanych wraz ze wzmacniaczem interkonektów podłączymy nasz odtwarzacz.
A teraz to, co najważniejsze, czyli co w OPPO
HA-2 gra i jak gra. OPPO HA-2 jest hybrydowym
wzmacniaczem przenośnym, którego obwody stopnia mocy pracują w klasie AB. Są one
zbudowane w oparciu o układy scalone oraz
ręcznie selekcjonowane i parowane elementy dyskretne. Odpowiednio dobrane punkty
pracy tranzystorów wyjściowych wzmacniacza zapewniają ich najbardziej liniowy zakres
pracy, dzięki czemu krytycznie niskie sygnały
są dobrze reprodukowane, a gdy wymagana
jest większa moc, oferują one duży potencjał.
Ze strony producenta dowiadujemy się również, iż OPPO HA-2 został wyposażony w przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre32 Reference DAC. Użyty we wzmacniaczu układ
ES9018-K2M DAC jest mobilną wersją układu
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ES9018S montowanego w najlepszych stacjonarnych wzmacniaczach słuchawkowych
m.in. OPPO HA-1. Opatentowana 32-bitowa
architektura Hyperstream oraz zaawansowana eliminacja jittera sprawia, że przetwornik
SABRE 32 Reference zapewnia urządzeniom
mobilnym nadzwyczajną wydajność. Wzmacniacz HA-2 obsługuje pliki o maksymalnej gęstości do 32 bit, z próbkowaniem do 384 kHz,
nie ma również problemów z odtwarzaniem
plików DSD 64 2.8224 MHz, 128 5.6448 MHz
oraz 256 11.2896 MHz. Warto przy okazji zaznaczyć, iż przenośny wzmacniacz firmy OPPO
nie posiada żadnych układów DSP (ang. Digital Signal Processor). Regulacja poziomu
głośności jest tutaj realizowana za pomocą
cyfrowej regulacji wbudowanej w układzie

przetwornika ESS SABRE oraz wspomnianego wcześniej analogowego potencjometru,
natomiast samo wzmocnienie basu oparte
jest w całości na obwodach analogowych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się zapobiec w obu przypadkach ponownej cyfryzacji
sygnału, a tym samym ścieżka sygnału audio
dostarczana przez wzmacniacz jest niesamowicie czysta.
Wzmacniacz firmy OPPO jest dowodem na to,
że stylowe produkty nie muszą grać słabo,
a ich wyrafinowany wygląd nie służy ukryciu
braków w specyfikacji. Pomimo iż do Świąt
pozostało jeszcze trochę czasu, to po podłączeniu HA-2 do złącza Lightning w iPhonie i podpięciu słuchawek PM-3 poczułem
się jak najbardziej świątecznie. Brzmienie
muzyki, która popłynęła do moich uszu
za pośrednictwem tego zestawu, jest świętem
dla każdego miłośnika dobrego grania. Gdyby nie fakt, iż wybrałem biały kolor słuchawek i szkoda mi go pobrudzić, to najchętniej
nie ściągałbym ich z głowy nawet podczas
wigilijnej kolacji. To, czego wcześniej brakowało mi w modelu PM-3 po jego bezpośrednim podłączeniu do iPhone’a, rozpłynęło się
w niepamięć dzięki wzmacniaczowi OPPO HA2. Jest to para idealna niczym Święty Mikołaj
i czerwononosy Renifer Rudolf.

Słuchawki OPPO wraz z dedykowanym firmowym wzmacniaczem zabrzmiały jeszcze bardziej spójnie i gładko, jednak głębiej i odrobinę ciemniej. Słuchawki w dalszym ciągu
grały neutralnie, nie wykazując cech podkoloryzowania, dźwięk równy niczym wigilijny
stół bez sianka pod obrusem, jednak było
to brzmienie jeszcze bardziej naturalne, dobrze odwzorowujące dźwięk instrumentów.
Moją szczególną uwagę zwróciły wokale, które w PM-3 z podpiętym do nich wzmacniaczem były tak naturalne jak zapach świeżej
choinki i dobrze wyeksponowane na tle pozostałych dźwięków. Preferuję odrobinę mocniejsze uderzenie w słuchanej muzyce, dlate-
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go od razu skorzystałem z oferowanej przez
wzmacniacz funkcji wzmocnienia basu, dodającej do zakresu subniskotonowego więcej mocy bez obniżania jakości pozostałych
składników pasma. Oczywiście poziom niskich
tonów zależy od charakterystyki brzmienia samych słuchawek, gdyż podłączając do wzmacniacza chociażby model Yamahy HPH Pro 400
i B&O H6 DJ Khaled Edition, nie odczuwałem
potrzeby dodatkowego podbicia basu. OPPO
PM-3 oraz HA-2 to zestaw kompletny, charakteryzujący się przede wszystkim harmonijnym i dojrzałym dźwiękiem o wręcz zjawiskowej czystości i responsywności. Słuchawki
grają detalicznie i z wysoką rozdzielczością,
charakteryzując się wysoką dynamiką.
Prawdę powiedziawszy, słuchawki OPPO PM-3
oraz wzmacniacz HA-2, prócz samej ceny wynoszącej w sumie około czterech tysięcy złotych, nie mają wad. To doskonałe połączenie
pięknego wzornictwa i jakości wykonania,
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ergonomii i mobilności, technologii na najwyższym poziomie i wrażeń, jakie towarzyszą
podczas korzystania z tego zestawu. Nie leję
wody, bo to nie te Święta, a oba urządzenia
są moją własnością i tekst ten był sponsorowany wyłącznie przeze mnie. Na zakończenie przyznam się, że po raz pierwszy artykuł
do MyApple Magazynu pisałem na raty. Zajęło mi to kilka dni. Nie, to nie wina przedświątecznych porządków, to tylko opisywany
zestaw firmy OPPO Digital odrywał mnie od
pracy. Cieszę się, że już ją skończyłem, wracam do słuchania muzyki. Powyższy tekst
uznajcie za moją propozycję prezentową niech i Wam anieli grają!



komentuj



Jaki prezent?

Nowa linia Beats
Oferta należącej do Apple firmy Beats znacznie rozrosła się w tym roku. Trzy nowe modele charakteryzują się nie tylko długim czasem
pracy na baterii oraz poprawionym w porównaniu z poprzednikami dźwiękiem, ale teżchipem W1. Pozwala on na szybkie łączenie
się z iPhone’em, iPadem czy komputerem Mac
bez konieczności przechodzenia do ustawień.

Beats Solo 3
Akumulator nowych słuchawek Solo pozwala na czterdzieści godzin odtwarzania muzyki,
którą możemy sterować za pomocą wbudowanych w lewą kopułkę przycisków. W podobny sposób aktywujemy również Siri. Solo
3 wyróżnia ciekawy design, wysoka jakość wykonania oraz bardzo dobra jakość dźwięku,
która choć cały czas cechuje się basową charakterystyką, to jest dużo bardziej przyjemna
dla ucha, niż miało to miejsce w starszych
modelach firmy.
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Powerbeats 3
Nowe Powerbeatsy 3 wyróżnia odporność
na wodę oraz sportowy wygląd. Akumulator
tych słuchawek pozwala na dwanaście godzin
odtwarzania muzyki, co w połączeniu z niską
wagą, brakiem dodatkowych kabli i wbudowanym mikrofonem składa się na ciekawy
sprzęt dla wszystkich osób, które nie wyobrażają sobie treningu bez ulubionej składanki
czy też odcinka podcastu.

BeatsX
Nowe słuchawki BeatsX łączą w sobie minimalistyczny i elegancki wygląd, dobrą jakość
dźwięku oraz dużą wytrzymałość wzmacnianego przewodu. Możliwość szybkiego naładowania akumulatora, który pozwala na osiem
godzin odtwarzania muzyki, sprawia, że BeatsX wydają się być idealnym rozwiązaniem
dla wszystkich osób żyjących w biegu - także
dosłownie.

Jaki prezent?



iPad mini 4
W erze smartfonów z dużymi ekranami coraz mniej osób potrzebuje takiego urządzenia jak tablet. iPad mini 4 to jednak świetny
sprzęt, który jest wyjątkowo poręczny i oferuje większą wygodę grania w gry, czytania
czy też oglądania filmów niż wszystkie iPhone’y dostępne w ofercie Apple.
Najmniejszy tablet Apple został wyposażony w
ekran o przekątnej 7,9 cala, układ A8 oraz koprocesor ruchu M8. Zastosowanie znalazł
w nim 8-megapikselowy aparat z obiektywem
o przesłonie f/2,4 oraz kamera FaceTime HD.
Podobnie jak w przypadku poprzednika tego
modelu, tak i w mini 4 znajdziemy czytnik linii
papilarnych Touch ID.
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Urządzenie dostępne jest w trzech kolorach
oraz dwóch wariantach pamięci - z 32 GB oraz
128 GB. Jego relatywnie niska cena i mocne
podzespoły sprawiają, że to idealny tablet
do damskiej torebki, plecaka czy też podróżnej torby.
Produkt dostępny w iDream



Jaki prezent?

iPad Air 2
iPad Air 2 został nie tylko odchudzony względem i tak cienkiego poprzednika, ale otrzymał też mocniejsze podzespoły, lepsze kamery i coś, czego do jego premiery brakowało
tabletom Apple – czytnik Touch ID.
Nieco ponad 400 gramów wagi przy 9,7-calowym ekranie sprawia, że iPada Air 2 wyjątkowo wygodnie wykorzystuje się do oglądania
seriali, czytania komiksów czy też grania w gry.
Bardzo cienka konstrukcja tabletu (6,1 mm)
skrywa wydajny układ A8X oraz koproce-
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sor M8. Wspomniany już wyżej wyświetlacz
pokrywa zaś powierzchnia antyodblaskowa
i oleofobowa.
Akumulator iPada Air 2 pozwala na około 10 godzin użytkowania. Jego dwie kamery – tylną iSight i przednią FaceTime
– można zaś wykorzystać nie tylko do wideorozmów, ale też skanowania dokumentów
czy po prostu fotografowania otaczającego
nas świata.
Produkt dostępny w iDream

Jaki prezent?



iPad Pro 9,7”
iPad Pro 9,7 cala łączy w sobie optymalne
dla wielu użytkowników wymiary, jak i silne
podzespoły. Jest on idealnym rozwiązaniem
dla osób, które chciałyby korzystać z hybrydy
iPada Air 2 i iPada Pro 12,9 cala.
Lekki i cienki tablet został wyposażony w złącze Smart Connector, które pozwala na podłączenie do niego dodatkowej klawiatury. Układ
A9X oraz koprocesor M9 zapewniają dużą wydajność, która przyda się w pracy z najbardziej wymagającymi programami. Korzystanie
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z nich będzie w wielu przypadkach łatwiejsze
za sprawą stylusa Apple Pencil, który łączy
się z tym tabletem.
iPad Pro z ekranem True Tone o przekątnej 9,7 cala został dodatkowo wyposażony
w czytnik Touch ID i cztery głośniki. Tablet
można kupić w kilku wariantach różniących
się od siebie nie tylko kolorem czy obecnością modułu LTE, ale też dostępną pamięcią
wewnętrzną.



Jaki prezent?

MacBook Pro
Nowe MacBooki Pro wywołały mieszane odczucia wśród potencjalnych konsumentów
– wszystko za sprawą radykalnych zmian
w ich konstrukcji. Zaprezentowane w tym roku
laptopy Apple są cienkie i lekkie. Otrzymały
też silne podzespoły. Ograniczenie się wyłącznie do portów USB-C to jednak krok naprzód,
który będzie wymagał od wielu użytkowników zakupu przynajmniej kilku przejściówek
lub docka.
Zastosowanie portów USB-C ma jednak swoje plusy. Każdy z nich pozwala na ładowanie
akumulatorów komputera, a co więcej - następuje to samoczynnie, gdy podłączymy
MacBooka do monitora, który również charakteryzuje się tego typu złączami.
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MacBook Pro jest dostępny w wersji z 13,3 i 15,4-calowym ekranem Retina.
W najmocniejszej konfiguracji komputer został
wyposażony w procesor Intel Core i7 2,7 GHz
z Turbo Boostem do 3,6 GHz, 2-terabajtowy
dysk SSD, GPU Radeon Pro 460 z 4 GB pamięci
oraz 16 GB RAM-u.
W ofercie Apple znajdują się także poprzednie
generacje MacBooków Pro, które z racji niższej ceny i obecności wielu portów powinny
przypaść do gustu wielu użytkownikom. Komputery te - podobnie jak podstawowa wersja
nowych MacBooków Pro - nie mają jednak
panelu Touch Bar, który wyświetla dodatkowe
elementy interfejsu otwartych przez użytkownika programów.

Jaki prezent?



Mac mini
Mac mini to podstawowy komputer w ofercie
Apple, ale możliwości jego rozbudowy sprawiają, że powinien spełnić wymagania większości użytkowników. Minimalistyczna obudowa skrywa bowiem wiele przydatnych portów
i silne podzespoły, a niska waga i małe wymiary urządzenia sprawiają, że bez problemu
można go przenosić nawet między biurem
a domem.
W Macu mini znajdziemy następujące porty: HDMI, cztery gniazda USB-A i dwa Thunderbolt, czytnik kart SD oraz złącze Ethernet
i dwa wyjścia na słuchawki. W dobie ograniczania dostępności takich rozwiązań może
być to niemałym plusem.
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W najmocniejszym wariancie Maca mini znajdziemy procesor Intel Core i7 3.0 GHz (z Turbo
Boostem do 3,5 GHz), 16 GB pamięci RAM oraz
szybki jednoterabajtowy dysk SSD. Bardziej
skromna konfiguracja, która jednak powinna
przypaść do gustu większości użytkowników,
jest zaś dostępna w relatywnie niskiej cenie,
co stanowi spory atut tego komputera.

Jaki prezent?



iMac
Nowe iMaki to komputery, obok których wzornictwa nie można przejść obojętnie. Ich minimalistyczna bryła łączy ekran Retina oraz
silne podzespoły, co składa się na świetny
zestaw dla zdecydowanej większości użytkowników.
iMaca możemy kupić w trzech wersjach. Wyświetlacz Retina dostaniemy w 21,5-calowym
i 27-calowym wariancie. Mniejszą wersję możemy również kupić ze słabszą specyfikacją
oraz matrycą FHD.
Komputer można „skroić” pod swoje potrzeby. W najwyższej konfiguracji iMac charakte-
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ryzuje się czterordzeniowym procesorem Intel Core i7 4 GHz z Turbo Boostem do 4,2 GHz,
32 GB RAM-u, GPU AMD Radeon R9 M395X oraz
jednoterabajtowym dyskiem SSD. W przeciwieństwie do nowych MacBooków Pro, iMacom nie zabrakło ani czterech portów USB,
ani dwóch Thunderbolt, ani czytnika kart SD
i złącza Ethernet.
iMac nie jest tanim komputerem, ale fakt,
że łączy on w jednej bryle silne podzespoły
(z możliwością rozbudowy w 27-calowym modelu) i piękny ekran Retina, sprawia, że warto
się nim zainteresować.

Jaki prezent?



Mac Pro
Mimo iż Apple od trzech lat nie odświeżyło Maców Pro, to są to nadal najmocniejsze
komputery w ofercie tej firmy. Możliwość
ich rozbudowy i zamknięcie wszystkich podzespołów w innowacyjnej, cylindrycznej bryle sprawiają, że to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników.
W Macu Pro zastosowano procesory Intel
Xeon, które zależnie od konfiguracji mają
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od czterech do dwunastu rdzeni taktujących
z maksymalną częstotliwością 3,7 GHz. Najlepszy, a a zarazem najdroższy wariant został wyposażony w 64 GB pamięci RAM DDR3,
jednoterabajtowy dysk SSD z magistralą PCIe
oraz AMD FirePro D700 z 6 GB pamięci VRAM
GDDR 5.

Jaki prezent?



Audio-Technica ATH-MSR7NC
Godnymi polecenia na prezent pod choinkę dla każdego fana dobrej muzyki i dźwięku są wokółuszne słuchawki Audio-Technica
ATH-MSR7NC. Odwzorowują one dźwięk wysokiej rozdzielczości i są wyposażone w system redukcji hałasu ANC (Active Noise-Cancelling), zapewniając jednocześnie taki sam
poziom brzemienia w obu trybach pracy:
przy wyłączonym i włączonym trybie ANC.
System redukcji hałasu działa w pełnym zakresie 360 stopni i skutecznie blokuje odgłosy
otoczenia, zwiększając przyjemność zsamego
słuchania muzyki. Wbudowany akumulator
pozwala na 30 godzin pracy w trybie aktywnym.
Za świetną jakość dźwięku w wysokiej
rozdzielczości, odtwarzanego w paśmie
od 5 do 40 000 Hz, odpowiadają 45-milimetrowe przetworniki hi-res „True Motion” oraz
specjalna konstrukcja muszli nausznych.
Dzięki współpracy membrany przetworników

62

z bardzo lekką cewką udało się skrócić do minimum czas reakcji, zredukować zniekształcenia dźwięku i zmaksymalizować precyzję
odtwarzania. Zastosowanie specjalnego systemu Dual-layer Air-Control Technology sprawia, że urządzenie jest w stanie odwzorować
najszerszy możliwy zakres dynamiki. Całość
umieszczona została w bardzo sztywnych
obudowach wykonanych z magnezu i aluminium, wyposażonych w specjalny system
trzech precyzyjnie rozmieszczonych kanałów
wentylacyjnych, kontrolujących przepływ powietrza i zapewniających dużo bardziej angażujące i bogatsze w detale brzmienie. Z kolei
wokółuszna konstrukcja korzystnie wpływa na
brzmienie niskich tonów, pozwalając odtwarzać bardzo głęboki bas. Zapewnia ona także dużą wygodę użytkowania.
Obecnie do kupienia w zimowej promocji
w cenie 1099 zł.

Jaki prezent?



Bowers & Wilkins P 7 Wireless
Dobre słuchawki to jedno z podstawowych
akcesoriów dla fanów muzyki, a jednymi
z najlepszych są wokółuszne Bowers & Wilkins P7 Wireless. Łączą one najwyższą jakość
dźwięku hi-fi, dostarczanego przez udoskonalone akustyczne przetworniki, z wygodą użytkowania. Ich konstrukcja opiera się na przewodowym modelu P7 i bezprzewodowym
P5 Wireless.
Bezprzewodową łączność zapewnia technologia Bluetooth aptX, pozwalająca na sparowanie słuchawek ze źródłem dźwięku w dosłownie kilka sekund. Później ich obsługa
ogranicza się do włączenia zasilania i naciśnięcia przycisku Play. Słuchawki pozwalają
także na odbieranie połączeń telefonicznych
- dwa mikrofony wbudowane są w nauszniki,
podobnie jak przyciski pozwalające na intuicyjne sterowanie odtwarzaniem muzyki.
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Wbudowany akumulator zapewnia energię
pozwalającą na 17 godzin ciągłej pracy w trybie bezprzewodowym. Zawsze też słuchawki
Bowers & Wilkins P7 Wireless można podłączyć do źródła dźwięku w tradycyjny sposób,
za pomocą kabla znajdującego się w komplecie.
Produkty Bowers & Wilkins znane są nie tylko
ze świetnego dźwięku, ale i najwyższej jakości
materiałów i wygody. W przypadku bezprzewodowych słuchawek P7 Wireless są to aluminium i owcza skóra. Piankowe kołnierze
z pamięcią kształtu i wokółuszna konstrukcja
skutecznie odizolowują użytkownika od zewnętrznego hałasu i gwarantują komfort nawet podczas długich sesji odsłuchowych.
Obecnie do kupienia w zimowej promocji
z rabatem 10% dla czytelników MyApple.

Jaki prezent?



AudioQuest DragonFly Red
Dobra jakość dźwięku to także przetwornik
cyfrowo-analogowy i wzmacniacz, a te zwykle
trudno zabrać ze sobą w podróż. Rozwiązaniem jest AudioQuest DragonFly Red. To niewielkie urządzenie o rozmiarach pendrive’a
łączy w sobie przetwornik cyfrowo-analogowy oraz wzmacniacz słuchawkowy i obsługuje
dźwięk wysokiej jakości 96 kHz/24 bitów. Może
ono współpracować zarówno z komputerami,
jak i urządzeniami przenośnymi, np. smartfonami, i to bez potrzeby instalowania nowych
sterowników.
DragonFly Red współpracuje z komputerami
Mac i PC oraz urządzeniami z systemem iOS
i Android. Dzięki temu, że omija standardowe
obwody audio urządzeń źródłowych, pozwala
zamienić je w prawdziwe źródła dźwięku hi-fi.
Wystarczy podłączyć je do portu USB w komputerze lub za pomocą odpowiedniej przejściówki (np. Apple camera adapter) do iPhone’a, iPada lub urządzenia z systemem
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Android (adapter AudioQuest DragonTails
USB) i podpiąć do niego słuchawki lub aktywne kolumny głośnikowe czy system audio.
DragonFly Red współpracuje ze wszystkimi modelami słuchawek. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany przetwornik
c/a 9016 oraz mikrokontroler USB o niskim
poborze mocy, co przekłada się na czas pracy
urządzenia na baterii.
Obecnie do kupienia w zimowej promocji
w cenie 777 zł.

Jaki prezent?



Devialet Gold Phantom
Najnowszy głośnik bezprzewodowy Devialet
z serii Phantom tworzy nową kategorię produktów audio - Implosive Sound Center
(implozyjne centrum dźwięku), często
z łatwością zastępując wykorzystywane
obecnie urządzenia audio jak np. systemy hi-fi, kino domowe, zestawy głośnikowe
i systemy multi-room. Jego sercem są opatentowane rozwiązania firmy Devialet: ADH
Intelligence® , SAM Processing®, HBI® oraz
EVO®.

Dzięki korzystaniu z sieci Wi-Fi i łączności
Bluetooth Gold Phantom pozwala na odtwarzanie muzyki z komputera, smartfona
czy tabletu, zapewniając przy tym dostęp
do popularnych serwisów oferujących muzykę czy wideo na żądanie jak Spotify, Tidal,
Deezer, Qobus, Netflix oraz YouTube, a także
do tysięcy internetowych stacji radiowych.
Dzięki możliwości połączenia do 24 sztuk tych
urządzeń można stworzyć jeden z najbardziej
rozbudowanych systemów multi-room.

Tak jak poprzednie modele Phantom i Silver
Phantom, najnowszy głośnik umożliwia pracę w konfiguracji mono, stereo i multi-room,
dodając do tego jeszcze wyższą moc i szersze
pasmo przenoszenia. Delikatnej modyfikacji
uległo także wzornictwo obudowy wykonanej
z kompozytu ABS, włókna węglowego i poliwęglanu.

Obecnie do kupienia w zimowej promocji
z rabatem 10% dla czytelników MyApple.
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Jaki prezent?

Yamaha MusicCast WX-010
Bezprzewodowe głośniki stają się coraz bardziej popularne, a to za sprawą swojej uniwersalności. Wśród nich wartym polecenia
jest głośnik Yamaha MusicCast WX-010, obsługujący Wi-Fi, AirPlay i Bluetooth. To wszechstronne urządzenie, które można połączyć
z domową siecią lub bezpośrednio ze smartfonem czy tabletem, a także wykorzystać
do nagłośnienia całego domu w systemie
multi-room. Dwa głośniki MusicCast WX-010
można skonfigurować w stereofoniczną parę.
Zastosowanie 90-milimetrowego przetwornika niskotonowego, 25-milimetrowego wysokotonowego i dwóch pasywnych radiatorów
sprawia, że ten niepozornych rozmiarów głośnik ma duże możliwości brzmieniowe. Dzięki
kompatybilności z systemem Yamaha MusicCast głośniki mogą przyjmować dźwięk z różnych źródeł, od serwisów muzycznych takich
ja Spotify, Juke czy Napster przez telewizor
w salonie po bibliotekę muzyczną na kompu-
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terze Mac lub PC. Dodatkowo głośnik posiada
wbudowane radio internetowe oraz funkcję
Spotify Connect i pozwala także na bezpośrednie przesyłanie muzyki ze smartfona
lub tabletu za pośrednictwem Bluetooth
i AirPlay - głośnik łączy się bowiem z domową
siecią WiFi.
Wszystko to jest możliwe przy użyciu wygodnej aplikacji Yamaha MusicCast dla smartfonów i tabletów z iOS lub Androidem. Pozwala ona na wygodne zarządzanie wszystkimi
urządzeniami kompatybilnymi z systemem
Yamaha MusicCast, które znajdują się w domu
lub biurze.
Głośnik dostępny jest w kolorze białym albo
czarnym. Obecnie do kupienia w zimowej
promocji w cenie 749 zł.

Jaki prezent?



Yamaha MusicCast YSP-2700
MusicCast YSP-2700 to zaawansowany technicznie soundbar, który dzięki cyfrowej projekcji dostarcza dźwięk 7.1-kanałowy, pozwalając cieszyć się prawdziwymi efektami
przestrzennymi w trakcie oglądania filmów
oraz naturalnym brzmieniem dźwięku stereo.
Opracowany przez Yamahę układ cyfrowej
projekcji dźwięków bierze pod uwagę warunki akustyczne pomieszczenia. Mierzy je
za pomocą znajdującego się w zestawie mikrofonu kalibracyjnego autorska technologia
Yamahy - IntelliBeam, dostosowując ustawienia urządzenia do warunków panujących
w wybranym pomieszczeniu. Urządzenie
za pomocą 16 specjalnych głośników generuje wiązki dźwięku, które po odbiciu od płaskich powierzchni w pomieszczeniu docierają
do miejsca odsłuchu z różnych stron.
Soundbar MusicCast YSP-2700 kompatybilny
jest z systemem Yamaha MusicCast, dzięki
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któremu może przesyłać pochodzący z zewnętrznych źródeł sygnał audio do urządzeń
w innych pomieszczeniach. Zapewnia też
dostęp do wszystkich źródeł w całym systemie multi-room i pozwala na odtwarzanie
dźwięku ze smartfona, tabletu czy domowego
komputera. Urządzenie korzysta z sieci WiFi,
zapewnia także komunikację przez AirPlay
i Bluetooth. Wspomnieć wypada też o układzie Compressed Music Enhancer, który przywraca skompresowanym plikom naturalność dźwięku. W komplecie znalazł się także
bezprzewodowy subwoofer. Obsługę całego
systemu zapewnia bezpłatna aplikacja MusicCast Controller, dostępna dla urządzeń
z systemem iOS i Android. Na uwagę zasługuje także bogactwo wejść audio i audio-wideo,
jak optyczne, koncentryczne i analogowe
Obecnie do kupienia w zimowej promocji
z rabatem 10% dla czytelników MyApple.

Jaki prezent?



TP-Link Groovi Ripple BS 1001
Jakość dźwięku wydobywającego się z głośników w smartfonach i tabletach, choć z roku
na rok coraz lepsza, wciąż jednak bardzo daleka jest od akceptowalnego poziomu. Warto
zatem mieć pod ręką przenośny głośnik Bluetooth, np. TP-Link Groovi Ripple BS 1001.
To niewielkie urządzenie, dzięki technologii
Real Sound, zapewnia głęboki, wysokiej jakości dźwięk o szerokim paśmie. Wbudowana karta dźwiękowa sprawia, że głośnik ten
ma większą siłę niż większość podobnych
urządzeń dostępnych na rynku. Z kolei niezwykle mocna litowo-jonowa bateria o pojemności 750 mAh pozwala na słuchanie muzyki przez 240 minut.
Groovi Ripple BS 1001 komunikuje się za pomocą technologii Bluetooth 4.0, umożliwiającej większe prędkości transferu danych i za-
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pewniającej stabilność połączenia pomiędzy
nim a źródłem dźwięku znajdującym się
w odległości do 20 m.
Wszystko zamknięte jest w miłej dla oka obudowie o wymiarach 103 x 94 x 37 mm i wadze
wynoszącej jedynie 175 gramów. Wygodna nóżka umożliwia postawienie głośnika pod dowolnym kątem czy zamontowanie na dowolnej powierzchni. Można go także przypiąć
do plecaka lub torby i zabrać ze sobą w teren.
Świetny dźwięk, jakość wykonania oraz niska
cena czynią TP-Link Groovi Ripple BS 1001
atrakcyjnym prezentem pod choinkę.




Redakcja mobilna
Fotografia

Cztery aplikacje fotograficzne
stworzone dla Twojego iPhone’a
Patryk Wikaliński



Świąteczny zakupowy szał zbliża się coraz szybciej. Migiem minął ten rok,
prawda? Wiele osób w dalszym ciągu zastanawia się, jaki prezent sprawić
sobie i swoim najbliższym. Najważniejsze, że świąteczny czas to okres, który
jest w pełni poświęcony rodzinie i znajomym. To naturalne, że wspólne radosne chwile zachęcają nas do ich uwiecznienia. Zależy nam na jak najlepszej
jakości wykonanych fotografii. Wspomnienia bowiem są mocą, której nikt
nam nigdy nie zabierze. Jako że w kieszeni noszę iPhone’a i na co dzień zajmuję się fotografią mobilną, postanowiłem podzielić się na łamach MyApple
Magazynu listą czterech aplikacji fotograficznych, na których bezgranicznie
polegam.
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Fotografia mobilna

Mawiają, że najlepszym aparatem jest urządzenie, które aktualnie przy sobie posiadamy. Nie da się ukryć, że w wielu kieszeniach
taką rolę spełnia właśnie iPhone. Fotografia
może być powodem, dla którego sięgniemy
po propozycję od Apple. Właśnie ta dziedzina może skłaniać do tego, by później zacząć swoją przygodę z aktywnym tworzeniem
zdjęć i publikowaniem swoich prac w internecie. Nie dziwi mnie stwierdzenie, że iPhone
umożliwia tworzenie doskonałych fotografii.
Ba! To urządzenie zostało do tego stworzone.
Wszak wystarczy obejrzeć galerię zdjęć, która
została zaprezentowana przez Apple w kampanii „Shot on iPhone”. Mam nadzieję, że moje
zestawienie i przedstawione zdjęcia zachęcą
Was do zakupu wymarzonego świątecznego
prezentu nie tylko dla siebie, ale także dla kogoś naprawdę dla Was wyjątkowego. Być może
będzie to nowy model iPhone’a? Jeśli jednak
takowy posiadacie, możecie zastanowić się
nad omawianymi przeze mnie aplikacjami.
Z pewnością dzięki tym programom będziecie mogli uzyskać doskonały efekt zimowej
aury, edytując fotografię tylko i wyłączenie
na urządzeniu mobilnym. Myślę, że jednak
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największym prezentem będzie podarunek
wspomnień w postaci albumu ze stworzonych przez siebie fotografii.

Cortex Camera
Cena - 2,99 €

Od tego programu powinno się zacząć przygodę z fotografią mobilną. Trzeba pamiętać,
że aplikacja nie zda egzaminu we wszystkich
fotograficznych sytuacjach. Jest to propozycja dla użytkowników, którzy uwieczniają architekturę, krajobrazy, wykonują portrety czy
zdjęcia pozowane. Program doskonale sprawdzi się w słabych warunkach oświetleniowych. Cortex Camera nie nada się do fotografii dynamicznych, ale w przypadku tego typu
zdjęć możemy polegać na systemowej aplikacji. Kosztem uniwersalności dostajemy coś
naprawdę unikalnego - niezwykle ostre i bogate w detale zdjęcia. Proces wykonywania
fotografii jest ograniczony do nieruchomego
utrzymywania urządzenia w jednej pozycji.
Miłą wiadomością jest fakt, że do prawidłowego zakończenia procesu nie jest wymaga-



Fotografia mobilna

ny statyw. W pomyślnym utworzeniu zdjęcia
z pewnością pomoże nam optyczna stabilizacja obrazu, która jest już oferowana w mniejszym modelu iPhone’a 7. Aplikacja wykonuje
serię różnych zdjęć, by wyprodukować jeden
plik o dużej rozdzielczości. Po wykonaniu
kadru obraz jest zapisywany w systemowej
galerii. Miłym gestem twórców jest umożliwienie dostępu do zarządzania manualnymi
ustawieniami aparatu (uproszczone oraz zaawansowane) w postaci określenia pożądanej
przez użytkownika jasności ekspozycji, wartości ISO oraz zmiany ustawień generowanego
typu pliku JPG lub PNG. Twórcy obiecują, że
zdjęcia wygenerowane za pomocą tej aplikacji pozostaną bez nadmiaru szumów. Nie
mylili się! Po przetestowaniu Cortex Camera
spełnił moje oczekiwania i założenia.

VSCOcam

Cena - darmowa/mikropłatności
Mój podstawowy i jednocześnie ulubiony
program do edycji zrobionych przeze mnie
fotografii. Posiada bardzo dużo przeróżnych
presetów, które możemy wykupić za pomocą
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mikropłatności (polecam pełen ich zestaw).
Program został zbudowany przez twórców tak,
aby praca nad edycją zdjęć była komfortowa,
szybka i intuicyjna. W aplikacji możemy zarządzać jasnością, kontrastem, perspektywą,
formatem, ostrością, saturacją czy też temperaturą fotografii. Ustawień jest o wiele więcej,
a ich kombinacja z presetami definiowanymi pod kątem tematyki obrabianego zdjęcia
może zaskoczyć niejednego fotografa. Jest
to jedna z najpopularniejszych na świecie
aplikacji do edycji zdjęć, a Apple wielokrotnie honorowało program w App Store oraz na
własnej stronie internetowej. VSCOcam to mój
osobisty faworyt, a całość połączona z portalem społecznościowym, na którym dostajemy
darmową możliwość umieszczania własnych
wykonanych prac, sprawia, że to mój codzienny fotograficzny kompan. Warto wspomnieć
o tym, że twórcy wewnątrz aplikacji zadbali
o dostęp do manualnych ustawień aparatu.
Ja jednak wolę zdecydowanie rozwiązanie
systemowe lub połączenie programów Cortex
Camera i VSCOcam. Aplikacja jest doskonałym przystankiem do wypracowania swojego
fotograficznego stylu edycji na urządzeniu
mobilnym.



Fotografia mobilna

Zdjęcia mogą być dobrą
zachętą do rozpoczęcia
własnej przygody
z fotografią mobilną.
Choć jesień w Polsce
cały czas ma się dobrze,
to przedstawione zdjęcia
mogą być natchnieniem
do wykonania i edycji kadrów
w okresie zimowym.
Pixelmator dla iOS
Cena - 4,99 €

Pixelmator jest idealny w sytuacji, gdy chcemy zmienić proporcje zdjęcia, usunąć irytujący detal (do czego przeważnie używam tego
programu), wycinać, nakładać liczne efekty,
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zarządzać parametrami w postaci dostosowania jasności oraz manipulacji kolorami. Program jest bogaty w zaawansowane narzędzia,
których potrzebuje każdy mobilny fotograf.
Aplikacja w pełni współpracuje z iCloud Drive
i rozszerzeniami, dzięki czemu w szybki sposób udostępnimy zdjęcie do innej aplikacji,
w której będziemy kontynuować edycję fotografii. Na temat Pixelmatora można rozmawiać
godzinami, ale jedno jest pewne: świetnie
reprodukuje kolory i sprawia, że kadr, który
w pierwszym odczuciu nadaje się do kosza,
można uratować i chwalić się nim przed szerszą publicznością. Tego osobistego „ratownika” zdjęć trzeba mieć w swoim urządzeniu.
Należy pamiętać, że jeśli poświęcimy odrobinę czasu na naukę obsługi Pixelmatora, to
z pewnością aplikacja odwdzięczy się w wielu
sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydawały się być bez edycyjnego wyjścia.



Fotografia mobilna

ViewExif

Cena - 0,99 €v
Doskonałe rozszerzenie, które pozwala na podejrzenie metadanych z wybranego ujęcia.
Program jest przydatny szczególnie podczas
sprawdzania lokalizacji wykonania fotografii czy parametrów kadru. Ja za jego pomocą
sprawdzam wygenerowaną rozdzielczość pliku z testowanych aplikacji.
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Na koniec artykułu prezentuję cztery jesienne fotografie, które wykonałem za pomocą
iPhone’a 7. Zdjęcia mogą być dobrą zachętą
do rozpoczęcia własnej przygody z fotografią mobilną. Choć jesień w Polsce cały czas
ma się dobrze, to przedstawione zdjęcia
mogą być natchnieniem do wykonania i edycji kadrów w okresie zimowym. Fotografie
obrobiłem w całości przy użyciu wyżej wymienionych aplikacji.



komentuj

Galeria

Krystian Juszczak
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Wszystko
w jednym miejscu


sklep.MyApple.pl

SzybkaSzybka.net

Największa sieć
pogwarancyjnych napraw sprzętu Apple

już 40 000 napraw!

