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Spis treści
Zaczęła się jesień, pogoda za oknem się psuje,
jest więc zdecydowanie więcej czasu na czytanie,
granie czy oglądanie, a także na spojrzenie chłodnym okiem na ostatnie premiery Apple, a dokładnie
na nowego iPhone'a, zegarek Apple Watch czy usługę Apple Arcade.
Niedawno zaprezentowany iPhone, zegarek Apple
Watch czy Apple Arcade to według wielu świetne produkty. Być może to jesień, deszcz i chmury
za oknem, ale ani Jacek Zięba, ani Marek Gawryłowicz nie odczuwają na myśl o nich specjalnej
ekscytacji. Jacek zastanawia się nad tym, dlaczego
iPhone, czy generalnie rynek smartfonów, stał się
dla niego nudny. Marek przestrzega z kolei przed
szkodami, jakie może przynieść rynkowi gier mobilnych w dłuższej perspektywie otwarcie usługi
Apple Arcade. Zdecydowanie bardziej optymistyczny jest tekst Michała Masłowskiego o zegarku Apple
Watch. To warta odnotowania zmiana w jego podejściu – pamiętam, jak uśmiechał się ironicznie,
gdy ja ekscytowałem się pierwszym modelem tego
urządzenia. Teraz najnowszy jego model nazywa
urządzeniem kompletnym.
Wspominałem o brzydkiej pogodzie za oknem, która może skutecznie zniechęcić do aktywności fizycznej. Sposobem na to są różnego rodzaju aplikacje,
które do niej mają nas zdopingować. Pisze o nich
Jacek Swoboda. Ja ze swojej strony zapraszam Was
na wakacyjną podróż po Europie, zwłaszcza jej cieplejszych rejonach. Podczas tej przejażdżki odpowiadam na dość prowokacyjne dla niektórych pytanie
o to, co ma wspólnego nowa Dacia Duster z Apple
i Makiem. To oczywiście nie wszystko, co znajdziecie
w tym numerze.
Jak zwykle w imieniu całej redakcji życzę Wam miłej
lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Obserwacje

Nowy iPhone?

A po co to komu? A komu to potrzebne?
Jacek Zięba

Śledzę rozwój iPhone’a od zaprezentowania pierwszego modelu przez
Steve’a Jobsa. Byłem wtedy jeszcze nastolatkiem, ale doskonale pamiętam
ekscytację, jaka towarzyszyła mi, gdy oglądałem to wydarzenie. Nie umiem
również zapomnieć fali krytyki, jaka pojawiła się wówczas w prasie, którą czytałem – polskich blogów traktujących o technologii nie było jeszcze tak
dużo, na YouTubie królowały materiały wideo o kotach, a anglojęzyczne treści były dla mnie zbyt skomplikowane. Rynek zareagował jednak dość pozytywnie, konsumenci zaczęli stopniowo odwracać się od Nokii czy BlackBerry,
ale dla młodego chłopaka z Polski oglądanie prezentacji pierwszego smartfona Apple było jak lizanie loda przez szybę – mogłem sobie co najwyżej
popatrzyć na niezwykłe wystąpienie założyciela kalifornijskiej firmy.
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Lata mijały, pojawiły się w moim życiu pieniądze wykraczające poza kieszonkowe, a rynek
używanych smartfonów Apple zaczął w Polsce
być coraz ciekawszy. Do moich rąk trafił najpierw iPhone 3G, potem iPhone 4s, aż w końcu proces zmiany telefonów z systemem iOS
(dłużej związani z firmą użytkownicy pamiętają z pewnością jego pierwsze wersje, czyli oprogramowanie iPhoneOS) w moim życiu
przyspieszył. Kolejne premiery budziły moją
ogromną ekscytację (choć powiedzmy sobie
szczerze – młody fan technologii nie jest zbyt
wymagającym potencjalnym konsumentem),
a materiały promocyjne opatrzone ciepłym
głosem Jony’ego Ive’a sprawiały, że patrzyłem
na smartfony Apple co najmniej jak na dar
ofiarowany ludzkości przez obcą cywilizację.
Patrząc wstecz, mogę już domyślić się, co czuły ludy Ameryki Środkowej obserwujące potężne galeony Krzysztofa Kolumba. Większy
ekran, Touch ID, nagrywanie wideo w zwolnionym tempie – co tu dużo mówić, robiło
to na mnie spore wrażenie (choć to nic w porównaniu z tym, jakie wrażenie robiły na mojej studenckiej kieszeni zakupy, jakich dokonywałem).

Klarownie myśląc, nie
potrafię dojść do konkluzji,
że zmiana telefonu na nowszy
poprawiłaby w odczuwalny
sposób moją jakość
życia czy też usprawniła
kwalitatywnie lub czasowo
wykonywane przeze mnie
czynności.
Dziś jesteśmy nadal świeżo po premierze
iPhone’a 11 i 11 Pro. Fajne urządzenia – ład-
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ne, takie amerykańskie. W mojej kieszeni
nadal spoczywa jednak iPhone 8 Plus… i nawet przez myśl nie przechodzi mi go zmieniać na nowszy model. Owszem, dwulatek
zmaga się już z pewnymi problemami. Bateria powoli będzie nadawała się do wymiany,
ekran jest nieco porysowany (nie cierpię folii
i szkieł), ale chyba jedyne, co robi na mnie
wrażenie, gdy porównuję nowe modele
z moim iPhone'em, to różnica w zdjęciach
nocnych. Klarownie myśląc, nie potrafię dojść
do konkluzji, że zmiana telefonu na nowszy
poprawiłaby w odczuwalny sposób moją jakość życia czy też usprawniła kwalitatywnie
lub czasowo wykonywane przeze mnie czynności. Odkąd pisanie o technologii wróciło
u mnie ze strefy zawodowej do strefy hobby,
to nawet presja związana z pracą nie pojawia
się w mojej głowie.
„Panie Zięba, co to za roztrząsanie problemów pierwszego świata nam pan tutaj przedstawia?”, zapytacie. Słusznie – każdemu życzę, aby jego największym problemem było
to, czy chce, czy nie chce zmienić w tym roku
smartfona. Niestety (a może na szczęście)
w moim przypadku to nie jest problem. Zacząłem się jednak zastanawiać, co się stało
z moją ekscytacją towarzyszącą premierom
nowych smartfonów (nie tylko od Apple). Porozmawiałem też z moimi znajomymi, dla których jeszcze niedawno temat noszonego
w kieszeni lub torebce smartfona był bardzo
gorący, aby zbadać ich perspektywę – okazała się ona wyjątkowo zbieżna z moją. Należy
wziąć oczywiście poprawkę na to, że to głównie osoby w wieku od 25 do 35 lat, co z pewnością nie jest bez znaczenia.
Czyżbyśmy wyleczyli się z konsumpcjonizmu?
Całkiem możliwe, choć nie uważam, abym
miał z tym kiedykolwiek większy problem –
należę do osób oszczędnych, dla których najważniejsze wartości w życiu wykraczają daleko
poza dobra materialne. Może w naszym wieku
pojawiły się ważniejsze wydatki, które wymuszają na nas rozsądniejsze podejście do fi-
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nansów? Bo wiecie – student to sobie jakoś
poradzi, najwyżej więcej słoików od rodziców
przywiezie i zacznie palić Viceroye zamiast
Marlboro. U osób z kredytem hipotecznym,
dzieckiem w kołysce i wyczekiwanym przez
miłość życia weselem sprawa się komplikuje
(choć to mnie również nie dotyczy). Nie dopatrywałbym się jednak zmiany podejścia
w kwestiach finansowych – przypominając
sobie dawną ekscytację, nie mam wątpliwości, że gdyby się ona teraz pojawiła, to szybko
sięgnąłbym po kartę płatniczą (ten znoszony
płaszcz zimowy wcale nie nadaje się jeszcze
do wymiany).

Tak jak kiedyś nudne stawały
się telewizory, laptopy, tablety
i odtwarzacze muzyczne,
tak nudne stały się smartfony.
No dobrze, może ja już po prostu za dużo widziałem? Przez moje ręce przewinęły się dziesiątki smartfonów, byłem na światowych premierach wielu z nich, zwiedziłem największe
targi w Berlinie, Barcelonie i Las Vegas. Pewnie towarzyszy temu pewien przesyt technologią, którego efekty zresztą obserwuję
u siebie od jakiegoś czasu. Rzadziej sięgam
po smartfona, sporadycznie szukam nowości w App Store, nie śledzę newsów ze świata technologii z dużą częstotliwością, unikam
(z marnym skutkiem) mediów społecznościowych, a po powrocie z pracy (gdzie, pracując
w software housie, jestem tak blisko nowych
technologii, jak się tylko da) czytam książki
i spotykam się ze znajomymi, zamiast zarywać noce przed PlayStation. To chyba jednak nie objaw starości (jestem jeszcze przed
trzydziestką!) – nadal wiele rzeczy mnie kręci, choć z pewnością moje zainteresowania
się zmieniły i oddaliły od Apple i rynku smartfonów w ogóle.
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Zbliżam się już do końca moich rozważań, ale przynoszę konkrety i stawiam tezę
– smartfony stały się nudne. Tak jak kiedyś
nudne stawały się telewizory, laptopy, tablety i odtwarzacze muzyczne, tak nudne stały
się smartfony. Dojrzały, zwolniły tempo rozwoju, rzadziej nas zaskakują i przerodziły
się z gadżetów oraz zabawek w narzędzia.
Są małymi wołami roboczymi, które nosimy przy sobie. Kojarzą nam się z pracą, postrzegamy je przez pryzmat oprogramowania
i zasadniczo już te ze średniej półki cenowej spełniają nasze wymagania, jakie kierujemy pod adresem tej kategorii produktów.
A wiecie, co jest najlepsze? Nudne smartfony, to najlepsze smartfony. Bo na nudne
smartfony nie chcemy wydawać pieniędzy
co roku, bo nudnych smartfonów nie musimy
mieć cały czas w dłoni, bo nudne smartfony przestają być dla nas wyznacznikiem bycia
geekiem albo zamożnym człowiekiem. W końcu zrozumieliśmy, że nawet iPhone jest tylko
miniaturowym komputerem, i tak jak od lat
nie ekscytują nas komputery, tak i smartfony
przestały nas ekscytować.
Dla osób, które interesują się technologią,
może to brzmieć smutno. Mam jednak pocieszenie! Spójrzmy na rynek motoryzacyjny. Przez wiele dziesięcioleci towarzyszyła
mu stagnacja, która kręciła się wokół poprawiania wyników, redukcji spalania i upiększania nadwozia. Wkraczamy jednak znowu
w erę samochodów, które są niesamowite
– mają elektryczne silniki, same poruszają
się po mieście i pozwalają uniknąć osobom
z astygmatyzmem żmudnego procesu parkowania równoległego. Kto wie, może jeszcze
doczekamy renesansu smartfonowej ekscytacji i znowu będziemy zbierać szczęki z podłogi, gdy Apple zaprezentuje na kalifornijskiej
scenie kolejnego iPhone’a. Fajnie by było,
bo jak sam pisałem na początku tego tekstu,
takie wydarzenia naprawdę miło się wspomina. Takie wydarzenia pozwalają nam zachować w sobie coś z dziecka – pozostać głodnym, pozostać głupkowatym.
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Sport i zdrowie

Polar Ignite

- zapal się do treningów
Grzegorz Świątek



Fińska firma Polar wprowadziła jakiś czas temu do swojej oferty zegarki
różniące się wyglądem od tych, do których fani marki zdążyli się już przyzwyczaić. Modele serii Vantage i Ignite bardziej przypominają tradycyjne zegarki. Moim zdaniem to dobrze, ponieważ z zegarków typowo sportowych,
które zdejmowane były zaraz po treningu, stały się bardziej casualowe. Użytkownicy z pewnością częściej korzystać będą z ich funkcji nie tylko podczas
treningu, ale i na co dzień.
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Sport i zdrowie

Zazwyczaj niecała godzina
wystarcza, aby bateria była
pełna. Zapewnia to ponad
tydzień użytkowania z trzema,
a czasem czterema niemal
godzinnymi treningami.
W moje ręce trafił ostatnio zegarek Polar Ignite.
To już kolejny zegarek marki Polar, który mam
okazję używać. Producent pozycjonuje go jako
zegarek fitnessowy.

garki serii M, o których wcześniej pisałem
na MyApple. Jest to moja prywatna opinia.
Z pewnością Ignite nie spodoba się każdemu, ale ja do pracy noszę go dużo chętniej
niż na przykład M600 mimo tego, że jest pełnoprawnym smartwatchem i oferuje więcej funkcji, które przydają się na co dzień.
Ignite nie jest jednak pozbawiony „inteligencji”. Producent zaimplementował w nim
funkcję Smart Notifications, która pozwala
na wyświetlanie powiadomień ze smartfona
na ekranie zegarka. Korzystam z wersji czarno-miedzianej, która jest według mnie najbardziej elegancka ze wszystkich dostępnych
i doskonale pasuje zarówno do strojów sportowych, jak i tych bardziej formalnych.

Design

Ładowanie i bateria

Jak już wspomniałem, Ignite charakteryzuje
się bardziej uniwersalnym designem niż ze-

Na uwagę zasługuje przewód do ładowania baterii. Rozwiązanie nie jest standardo-
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we, o czym wspominałem chyba przy każdej
recenzji zegarka marki Polar, ale korzysta
się z niego najlepiej ze wszystkich. Przewód
jest długi, a z zegarkiem fizycznie łączy się
go za pomocą magnesu. Wystarczy odpowiednią stroną zbliżyć łącze do spodniej części
koperty, a magnes zrobi resztę za nas. Przypomina to trochę technologię zastosowaną
w zegarku od Apple. Duży plus w porównaniu
z poprzednimi modelami.
Najczęściej ładuję zegarek zasilaczem
od iPada. Zazwyczaj niecała godzina wystarcza, aby bateria była pełna. Zapewnia to ponad tydzień użytkowania z trzema, a czasem
czterema niemal godzinnymi treningami. Dobry wynik.

Do tej pory nie byłem
zwolennikiem kolorowych
wyświetlaczy w sportowych
zegarkach, ponieważ wiązało
się to z krótkim czasem pracy
na baterii, ale Ignite zmienił
mój punkt widzenia.

Sterowanie
Ignite wyposażony jest w dotykowy ekran,
który wyświetla kolorowy obraz. Do tej pory
nie byłem zwolennikiem kolorowych wyświetlaczy w sportowych zegarkach, ponieważ
wiązało się to z krótkim czasem pracy na baterii, ale Ignite zmienił mój punkt widzenia.
Menu i sposób obsługi jest intuicyjny, jednak
nadal uważam, że dotykowy ekran nie sprawdza się podczas treningów biegowych. Ignite
posiada jeden fizyczny przycisk, ale przełą-
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czanie widoków z danymi treningowymi odbywa się za pomocą gestów, co według mnie
nie jest tak wygodne jak korzystanie z przycisków znajdujących się na bocznych krawędziach koperty.

Podstawowe funkcje
Trudno wyobrazić sobie nowoczesny zegarek
sportowy bez modułu GPS. Mam wrażenie,
że w tym modelu znacznie poprawiono jego
działanie. Znalezienie sygnału trwa dosłownie kilka sekund i nie wymaga zabiegów typu
zatrzymanie się i skierowanie tarczy zegarka ku górze. Warto dodać, że zaleca się synchronizować zegarki sportowe przed każdym
treningiem. Podczas synchronizacji aktualizowane są dane A-GPS, co wpływa na jakość
pomiaru tempa i dystansu.
Ignite posiada także optyczny czujnik, pozwalający na pomiar tętna z nadgarstka. Trudno
określić mi jego dokładność, ale wyniki pomiarów są podobne do tych pochodzących
z innych urządzeń, więc technologia firmy Polar nie odstaje od konkurencji. Warto dodać,
że pomiar z nadgarstka jest o wiele bardziej
komfortowy niż przy użyciu czujników zakładanych na klatkę piersiową.

Opiera się na monitorowaniu
jakości snu oraz
autonomicznego układu
nerwowego i stopnia jego
uspokojenia we wczesnych
fazach snu. Brzmi dość
skomplikowanie, ale pomiary
odbywają się automatycznie,
a ich wynikiem są wskazówki,
które wyświetlane są w
aplikacji Flow
12

Funkcje sportowe i monitorowanie snu
Ignite, tak jak większość modeli zegarków
Polar, oferuje funkcje SmartCoaching, które już wcześniej szczegółowo opisałem
na MyApple. Pozwalają one na analizę treningów i monitorowanie wydolności organizmu.
Nowością w porównaniu z wcześniej opisywanymi przeze mnie zegarkami Polar
są funkcje związane z monitorowaniem snu:
Nightly Recharge oraz Sleep Plus Stages.
Pierwsza z nich umożliwia monitorowanie
stopnia regeneracji organizmu podczas snu.
Opiera się na monitorowaniu jakości snu oraz
autonomicznego układu nerwowego i stopnia
jego uspokojenia we wczesnych fazach snu.
Brzmi dość skomplikowanie, ale pomiary odbywają się automatycznie, a ich wynikiem
są wskazówki, które wyświetlane są w aplikacji Flow, dotyczące codziennego funkcjonowania, snu oraz treningów. Przeczytać można
w nich między innymi o konieczności odpoczynku, dniu przerwy od treningu, potrzebie
relaksu lub możliwości odbycia bardziej intensywnego wysiłku fizycznego. Sleep Plus
Stages monitoruje sen i jego poszczególne
fazy - sen płytki, głęboki i fazę REM. Podobnie
jak w przypadku Nightly Recharge wystarczy
założyć zegarek na noc, a rano sprawdzić, ile
razy wystąpiły i trwały poszczególne fazy snu.

Ćwiczenia oddechowe
Serene
W ostatnim czasie coraz bardziej popularne
stają się aplikacje self care, które pomagają
użytkownikom w nabywaniu zdrowych nawyków. Twórcy większości z nich zwracają uwagę
właśnie na ćwiczenia oddechowe i ich dużą
rolę w codziennym życiu. Pomagają nam one
zrelaksować się i radzić sobie ze stresem.
Serene uczy, jak oddychać w tempie sześciu
oddechów na minutę, co jest podobno opty-
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malnym tempem. Głębokie i powolne oddychanie pozwala na synchronizację pracy serca z rytmem oddychania, a to jest właśnie
cel, do którego powinno się dążyć podczas
takich ćwiczeń. Znów brzmi to skomplikowanie, ale Serene to proste wskazówki w postaci
animacji i wibracji, które wskazują, kiedy wdychać, a kiedy wydychać powietrze. Wynikiem
jest czas spędzony w każdej z trzech stref
oznaczającej stopień synchronizacji oddechu
z pracą serca: ametystowej, szafirowej i diamentowej. Im więcej czasu w wyższej strefie,
tym lepiej. Sam nigdy nie wierzyłem w takie
„okołomedytacyjne” praktyki, ale takie ćwiczenia rzeczywiście pomagają się wyciszyć.
Może to kwestia sugestii.
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Podsumowanie
Ignite to wszechstronny zegarek. Można nosić
go na co dzień i pasować będzie do różnego
rodzaju strojów. Do minusów zaliczyć trzeba
sterowanie za pomocą dotykowego ekranu,
które nie należy do najwygodniejszych rozwiązań podczas treningów biegowych – jednak poza tym dobrze sprawdza się także
podczas treningów. Na uwagę zasługuje długi czas pracy na baterii oraz działanie modułu GPS. Zaskoczeniem jest dla mnie funkcja
*Serene*, która pozwala na wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Po wykonaniu kilku sesji
zauważyłem, że rzeczywiście przynoszą one
rezultaty.





Świat gier

iPhone’owa
motywacja do aktywności
Jacek Swoboda



Długie, ciepłe wieczory niestety mamy już za sobą. Pewnie spora część
z Was zaczyna odczuwać problemy z mobilizacją do aktywności fizycznej
lub co gorsza w ogóle o niej zapomina. Czy w świecie aplikacji, które mają
sprostać nawet najbardziej wymyślnym potrzebom, znajdziemy również
takie, które pomogą przełamać nam jesienny marazm? Przekonajmy się,
czy nasze iPhone’y mogą uatrakcyjnić nam systematyczne dbanie o zdrowie.
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Świat gier

...głównym środkiem
płatniczym w grze jest energia,
którą zdobywamy, chodząc
lub biegając z naszym
telefonem.
Walkr
Jeżeli jesteście fanami gier strategicznych,
w których rozbudowujecie swoje imperium,
z pewnością do gustu przypadnie Wam Walkr.
Gra osadzona jest w klimacie podboju kosmosu, gdzie odkrywamy nowe galaktyki i planety,
a następnie zarządzamy nimi tak, aby dostarczały nam surowców do większej ekspansji
przestworzy. Do dyspozycji będziemy mieli
całe mnóstwo sprzętu, rakiet i usprawnień,
które wpływają na efektywność rozwoju. Gdzie
w tym wszystkim motywacja do ruchu? Otóż
głównym środkiem płatniczym w grze jest
energia, którą zdobywamy, chodząc lub bie-
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gając z naszym telefonem. To dzięki niej będziemy mogli przyspieszyć produkcję czy wyruszyć na podbój kolejnych planet. Genialne
w swojej prostocie. Chcesz pobawić się w imperatora przestworzy? Najpierw zalicz spacer
lub chwilę pobiegaj. Całość uzupełnia świetna grafika i animacje oraz współzawodnictwo pomiędzy graczami. Możemy także łączyć
nasze konta ze znajomymi, aby dodatkowo
zdobywać energię i również ich motywować
do aktywności fizycznej.

Geocaching
Czy czujesz w sobie duszę odkrywcy? Czy raczej myślisz, że szukanie tajnych skrytek
to zadanie jedynie dla filmowych agentów specjalnych? Nic bardziej mylnego! Dołącz do największego na świecie polowania
na skarby, jakim jest Geocaching. Do zabawy potrzebujesz jedynie odbiornika GPS,
np. takiego, jaki jest wbudowany w iPhone’a,
oraz wskazówek z lokalizacją ukrytych przedmiotów. Z pomocą przyjdzie oficjalna aplikacja Geocaching autorstwa firmy Groundspe-
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ak, gdzie na mapie znajdziemy otaczające nas
skrytki rozlokowane przez innych użytkowników. Czeka nas cała masa różnych wyzwań,
od tych najłatwiejszych, w których znalezienie
skarbu nie powinno sprawić problemu nawet
najmłodszym, aż po rozbudowane wielowątkowe zagadki, nad którymi przyjdzie nam spędzić wiele godzin. Geocaching pozwoli Wam
odkryć wiele ciekawych miejsc, o których
istnieniu wcześniej nie mieliście nawet pojęcia, pomimo że mogły być „tuż za rogiem”.
Dodatkowo możecie stworzyć ciekawą mapę
z odwiedzanych miejsc na świecie, gdzie udało Wam się odkryć pochowane skrytki, co będzie wspaniałą pamiątką, do której w każdej
chwili możecie wrócić wspomnieniami. Jeżeli
brakowało Wam motywacji do wyjścia na spacer, warto spróbować zabawy w Geocaching,
z pewnością pozytywnie Was zaskoczy.

Pokémon Go
W moim zestawieniu nie może zabraknąć
hitu lata 2016, kiedy to świat opanowała mania biegania za wirtualnymi „stworkami” poukrywanymi w rzeczywistych lokalizacjach.
Mowa oczywiście o grze Pokémon Go, w której
wcielamy się w trenera szkolącego animowane istoty zwane Pokémonami. Chcąc zdobyć
wyjątkowe egzemplarze oraz odpowiednio
wytrenować już te posiadane, będziemy musieli przejść sporo kilometrów, odwiedzając
parki, skwerki, budynki i inne interesujące
miejsca. Gra bazuje na rzeczywistej mapie,
wirtualnie nanosząc areny szkoleniowe, miejsca spotkań, jak również tytułowe Pokémony.
Dodatkowo zachęca do chodzenia ze zdobytymi jajami, z których w wyniku pokonywanej
odległości wykluwają się nowe stworki. Tytuł
w szczególności polecany młodszym użytkownikom smartfonów, ale testując opisywane aplikacje, spotykałem także tych starszych,
jak również całe rodziny z dziećmi, wesoło
spędzające czas na świeżym powietrzu.

Zombies, Run!
Co może wyjść ze skrzyżowania Endomondo
z grą w klimacie postapokaliptycznym? Odpowiedzią na to nieoczywiste połączenie jest
aplikacja Zombies, Run! autorstwa londyńskiej firmy Six to Start. Na początek wybieramy
w niej interesujący nas trening: bieg, spacer,
trening interwałowy itp., zakładamy słuchawki i ruszamy po przygodę. W trakcie aktywności fizycznej będziemy słuchać różnych
fabularnych wstawek audio, które mają nas
przenieść w klimat ucieczki przed tytułowymi
nieumarłymi. W ramach sprostania różnym
zadaniom będziemy otrzymywać przedmioty, które pomogą rozbudować i odpowiednio
zabezpieczyć postapokaliptyczną bazę dostępną w aplikacji. Dzięki temu uatrakcyjnimy
czas pomiędzy kolejnymi treningami. Trzeba
przyznać, że korzystając z aplikacji, jesteśmy
po uszy zatopieni w klimacie. Jeżeli nudzą
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Cię klasyczne treningi, koniecznie wypróbuj
Zombies, Run!, a Twoje aktywności fizyczne
nabiorą nowego charakteru.

Wykonane kroki w świecie
rzeczywistym pozwalają
odblokowywać kolejne
klipy dźwiękowe, które
ubarwiają przedstawianą
historię odkrywaną
przez aplikację. Stopniowo
przechodzimy przez punkty
kontrolne, wybieramy trasy,
kolekcjonujemy przedmioty
i zdobywamy osiągnięcia.
Fitness RPG
The Walk
Czy jest sposób, aby zwykłe spacery zyskały nowy wymiar? Twórcy aplikacji The Walk
twierdzą, że jak najbardziej, bo można dodać do nich warstwę fabularną. Tym samym
po uruchomieniu gry stajemy się tajnymi
agentami, którym powierzono zadanie ratowania świata. Wykonane kroki w świecie rzeczywistym pozwalają odblokowywać kolejne
klipy dźwiękowe, które ubarwiają przedstawianą historię odkrywaną przez aplikację. Stopniowo przechodzimy przez punkty kontrolne,
wybieramy trasy, kolekcjonujemy przedmioty
i zdobywamy osiągnięcia. Tak jakbyśmy byli
bohaterami słuchanego właśnie audiobooka.
Można się łatwo wciągnąć w przedstawianą
fabułę, a tym samym z przyjemnością pokonywać kolejne kilometry, aby dowiedzieć
się, jak rozwinie się cała historia i co czeka
na jej końcu?
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Dla wszystkich fanów animowanych gier fabularnych hitem może okazać się aplikacja
Fitness RPG. Wcielamy się w niej w drużynę,
która przemierza baśniowe krainy. Czeka nas
wiele potyczek z napotkanymi potworami,
wojownikami czy czarodziejami rozlokowanymi po przemierzanych ścieżkach. Możliwości
rozwoju postaci, ekwipunków, czarów, broni
itp. są olbrzymie, co powinno przełożyć się na
urozmaiconą rozgrywkę zapewniającą wiele godzin dobrej zabawy dla fanów gatunku.
Kroki, jakie wykonujemy w rzeczywistym świecie, pozwalają nam szybciej i wydajniej wpływać na rozwój naszej drużyny. Im większe odległości pokonujemy, tym łatwiej będzie nam
wyposażyć wirtualną ekipę w odpowiednie
umiejętności oraz sprzęt pomagający efektywniej stawiać czoła napotkanym przygodom. Całości towarzyszą spójna rysunkowa
oprawa graficzna oraz możliwości współzawodnictwa z innymi graczami na całym świecie.
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Apple Watch - początek drogi
Michał Masłowski



Czy szczyt popularności już za nami, czy to dopiero początek drogi?
Niestety nie wiemy, ile Apple sprzedaje Apple Watchy. Od premiery tego
produktu w 2015 roku Apple „ukrywa” przychody ze sprzedaży Apple Watcha w kategorii, którą dla uproszczenia nazwijmy Akcesoria (ang. Wearables,
Home and Accessories).
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Problem jest taki, że w tym segmencie znajdują się przychody z całej masy innych
produktów. Są to między innymi – oprócz
Apple Watcha – słuchawki AirPods, Apple
TV, HomePod, produkty pod marką Beats,
iPod touch (ktoś to jeszcze kupuje?!), różnego
rodzaju futerały oraz cała masa rozmaitych
kabelków, przejściówek itp. W tej kategorii są
także przychody ze sprzedaży produktów firm
trzecich sprzedawanych przez Apple, np. takich jak Belkin, Bang & Olufsen, Bose itd.

Pytanie teraz, w którym
momencie cyklu życia
produktu, jakim jest Apple
Watch, znajdujemy się?
iPod osiągnął swój szczyt
sprzedaży po 8 latach
To, co wiemy na pewno, to to, że sprzedaż w tzw. subkategorii, czyli Wearables,
do której zaliczamy tylko dwa produkty, czyli Apple Watcha i AirPodsy (i być może paski do Apple Watcha), jest megasukcesem.
Tim Cook podkreśla praktycznie na każdej konferencji dla analityków organizowanej tuż po ogłoszeniu kolejnych wyników
kwartalnych, że przychody w tej kategorii
(Apple Watch + AirPodsy) rosną często nawet
ponad 50% rok do roku.

Apple Watch
jest większym biznesem
dla Apple, niż iPod
kiedykolwiek był
Załóżmy
dla
uproszczenia
rachunków, że Apple Watch odpowiada za oko-

20

ło 50% przychodów w kategorii Wearables,
Home and Accessories. Przychody w tym segmencie w ostatnim kwartale (III kwartał roku
obrotowego 2019 roku) wyniosły 5,5 mld USD.
Połowa z tego przychodu to 2,25 mld USD.
Z kolei w rekordowym I kwartale 2019 roku
(IV kwartał 2018 roku) przychody w tej kategorii wyniosły aż 7,3 mld USD. Połowa tego przychodu to 3,65 mld USD.
Dla porównania w I kwartale 2009 roku
(IV kwartale 2008 roku) przychody ze sprzedaży iPoda, który stanowił wówczas samodzielny segment przychodowy dla Apple, wyniosły około 4 mld USD. Był to szczyt sprzedaży
iPoda. W tym samym 2009 roku, w III kwartale, przychody ze sprzedaży iPoda wyniosły
już zaledwie 1,5 mld USD.
Od tamtej pory sprzedaż iPoda tylko malała,
a pod koniec 2014 roku przestała być przez
Apple raportowana. Apple ukryło wówczas
przychody ze sprzedaży iPoda w kategorii
Akcesoria. Dobrze znamy tę historię. iPhone
praktycznie skanibalizował w całości sprzedaż iPoda.
Jesteśmy więc dokładnie w tym momencie
historii, w którym Apple Watch „przeskakuje”
iPoda w dniach jego największej popularności. Odnotujmy, dzieje się to cztery lata od premiery, przy piątej generacji tego produktu. Pytanie teraz, w którym momencie cyklu życia
produktu, jakim jest Apple Watch, znajdujemy
się? iPod osiągnął swój szczyt sprzedaży po 8
latach (debiut pod koniec 2001 roku, szczyt
sprzedaży końcówka 2008 roku).

Apple Watch zegarkiem
kompletnym
Spadek sprzedaży iPoda dla uważnych obserwatorów był stosunkowo łatwy do przewidzenia. Skoro już wówczas na rynku był dostępny
iPhone, którego sprzedaż dopiero zaczynała
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nabierać tempa, a który przecież powielał
funkcjonalność iPoda, było w miarę oczywiste, że użytkownicy będą woleli mieć jedno,
bardziej uniwersalne urządzenie. Nastąpiła
więc naturalna kolej rzeczy, starsze urządzenie zostało zastąpione przez nowe, mające
podobną funkcjonalność (i przy okazji kilka
innych).
Tymczasem nie ma na horyzoncie żadnego
urządzenia, które w jakikolwiek sposób mogłoby dublować i jednocześnie poszerzać
funkcjonalność Apple Watcha. Mało tego, jesteśmy w takim momencie, w którym dopiero
teraz można powoli zacząć mówić o zegarku
Apple jako o produkcie kompletnym.

Wydaje się zatem,
że podobna droga może
czekać Apple Watcha,
który systematycznie
z pozycji zabawki
dla geeków i zagorzałych
fanów Apple przedziera
się do mainstreamu. Nikogo
już nie dziwi widok osoby
z Apple Watchem na ręce.
Cztery lata temu Apple wypuściło, co tu dużo
mówić, produkt wybrakowany. Następnie
w swoim stylu przez kolejne lata i wersje
sprzętu, krok po kroku, systematycznie łatało dziury. Kolejne generacje dostawały GPS-a, wodoodporność, łączność LTE, aż w końcu
teraz tarcze typu „always on”. Czego brakuje?
Ot, choćby baterii trzymającej dłużej niż jeden dzień, zawodowi sportowcy też wymieniliby jeszcze kilka braków, ale tak czy inaczej,
największe niedoskonałości zostały poprawione, a dziury załatane.
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Mało tego, patrząc na dokonania konkurencji,
też nie widać specjalnie jakiegoś poważnego
zagrożenia dla popularności zegarka Apple.
Można więc postawić tezę, że sprzedaż Apple
Watcha jest dopiero przed swoim największym wystrzałem.
Wyobraźmy sobie na chwilę, co by się stało, gdyby Apple „odczepiło” Apple Watcha
od konieczności parowania z iPhone’em.
To już zresztą powoli się dzieje wraz z debiutem zegarka wyposażonego w moduł GSM
i pojawieniem się bezpośrednio na zegarku
aplikacji App Store.
Przecież iPhone przez pierwszych parę lat
też wymagał komputera do pierwszego uruchomienia i aktywacji, a następnie synchronizacji danych. Wydaje się zatem, że podobna
droga może czekać Apple Watcha, który systematycznie z pozycji zabawki dla geeków i zagorzałych fanów Apple przedziera się do mainstreamu. Nikogo już nie dziwi widok osoby
z Apple Watchem na ręce. Tak jak jeszcze
2-3 lata temu spotkanie takiej osoby było
małą sensacją, tak dzisiaj zaczyna być zwykłą
codziennością.
Z finansowego punktu widzenia pozostają
w zasadzie tylko dwa pytania. Kiedy sprzedaż Apple Watcha zacznie doganiać lub wręcz
wyprzedzać sprzedaż w takich segmentach
jak Mac czy iPad? I drugie pytanie, czy Apple
kiedykolwiek wydzieli Apple Watcha jako
osobną kategorię produktową? Jeżeli już dzisiaj sprzedaż kwartalna Apple Watcha jest zapewne liczona w miliardach dolarów, to taka
kolej rzeczy wydaje się jak najbardziej prawdopodobna.
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Logitech MX Keys
Krystian Kozarewski



W ubiegłym miesiącu opisywałem na łamach MyApple najnowszą myszkę
marki Logitech - MX Master 3. Firma ta przygotowała także nowy model klawiatury, który razem z tamtą myszką mają tworzyć komplet. Mowa o MX Keys.
Czy jest to jednak model zupełnie nowy? Moim zdaniem nie, a dlaczego
tak sądzę, wyjaśniam w dalszej części tego tekstu.
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...obudowa wykonana
jest z mocnego plastiku,
który trochę przypomina
aluminium.
Klawiatury Logitech to, obok myszek, popularne akcesoria wśród użytkowników wszystkich
typów komputerów, czy to Maców, czy Pecetów
z Windows. To dlatego wiele z droższych modeli klawiatur tej firmy ma uniwersalny układ
klawiatury, z klawiszami funkcyjnymi tak dla
macOS, jak i systemu Windows. Pisałem też,
przy okazji recenzji klawiatury Logitech Craft,
że dobra zewnętrzna klawiatura to dla wielu użytkowników 12-calowych MacBooków,
MacBooków Pro z Touch Barem i nowych
MacBooków Air z Touch ID po prostu koniecz-
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ność, a klawiatury Logitech zwykle się sprawdzają, choć nie zawsze (o tym poniżej).
MX Keys to pełnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa z wydzielonym blokiem sterowania kursorem oraz blokiem numerycznym.
Jej obudowa wykonana jest z mocnego plastiku, który trochę przypomina aluminium.
Podświetlane klawisze są duże i posiadają charakterystyczną wklęsłą powierzchnię
o kształcie koła. Kojarzy mi się to mocno
z formą klawiatury komputera ZX Spectrum,
choć tam klawisze nie były wklęsłe, a okrągła
część wystawała ponad płaską powierzchnię.
Oczywiście skojarzenie to nie dotyczy działania i jakości samej klawiatury, a jedynie
jej formy. Już raz miałem identyczne skojarzenie. Pisałem o tym w recenzji klawiatury
Logitech Craft i nie jest to przypadek. Wspomnę jeszcze, że urządzenie jest dość ciężkie,
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dzięki czemu stabilnie leży na blacie biurka
lub stołu, nie przesuwa się i nie podskakuje
w trakcie pisania. To naprawdę porządny kawałek klawiatury.
Skok klawiszy jest oczywiście zdecydowanie
większy niż w przypadku klawiatury we wspomnianych wyżej MacBookach, MacBookach Pro
i MacBookach Air, jest też wyraźnie wyższy
od skoku klawiszy w starszych modelach tych
komputerów, a identyczny ze skokiem klawiszy
w klawiaturze Logitech Craft. Dla osoby przesiadającej się na tę klawiaturę pisanie na niej
będzie początkowo dziwnym doświadczeniem,
szybko jednak można się do tego wyższego
skoku przyzwyczaić. Ja od dawna przeskakuję
z klawiatury mojego MacBooka Pro z Touch
Barem właśnie na wspominaną już kilkukrotnie klawiaturę Logitech Craft, więc przesiadka
na MX Keys nie była dla mnie żadnym problemem.

Faktycznie
ładuję tę klawiaturę co mniej
więcej 8 - 12 dni, w zależności
od tego, jak często na niej
pracuję. Nie miałem jeszcze
okazji sprawdzić długości
pracy bez podświetlenia...

Wspomnieć muszę jeszcze o jednym,
tak jak w Logitech Craft, tak i tutaj prawy – macowy – klawisz ALT/OPTION został przesunięty
dalej w prawo i rozdzielony z CMD klawiszem
funkcyjnym. To właściwie może dyskwalifikować tę klawiaturę, jeśli chodzi o potencjalny
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wybór przez użytkowników komputerów Mac
w Polsce. Przesunięcie tego klawisza w prawy
dolny róg, a więc jeszcze większe odsunięcie
go od spacji, czyni wprowadzanie jedną ręką
polskich znaków diakrytycznych niemożliwym. Można oczywiście wprowadzać te znaki
z prawej strony klawiatury palcami obu dłoni, tak jak robi się to w przypadku znaków
„ą”, czy „ę”, albo korzystać z lewego klawisza ALT/OPTION. Ja nie mam tego problemu.
Od początku mojej przygody z komputerami
Mac odwracam funkcje w klawiszach CMD
i ALT. We wszystkich moich Macach od pierwszego iMaca z 2007 roku po obecnego
MacBooka Pro, funkcję klawisza CMD przejmuje ALT, a funkcję ALT przejmuje klawisz
CMD. Kiedyś robiłem to za pomocą dodatkowego oprogramowania, od lat jednak zamiana
funkcji obu klawiszy możliwa jest bezpośrednio w ustawieniach klawiatury w systemie
macOS. Dlatego ja, korzystając z klawiatur
Logitech, czy to z Craft, czy MX Keys, nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Polskie znaki
wprowadzam albo z lewym, albo z prawym
klawiszem ALT, który u mnie zawsze znajduje
się przy spacji, z kolei korzystam zawsze tylko
z lewego klawisza CMD, więc w tym wypadku
– po zamianie funkcji obu klawiszy – przesunięcie prawego CMD daleko w prawo nie
ma dla mnie znaczenia. Mam jednak świadomość, że mój przypadek jest dość dziwny,
i wiem, że zwykle, gdy ktoś z moich znajomych
użytkowników komputerów Mac ma zrobić coś na moim komputerze, jest to dla tej
osoby spore i irytujące wyzwanie.
Aby jednak móc odwrócić klawisze w MX Keys,
muszę, tak jak w przypadku Logitech Craft,
podłączyć tę klawiaturę radiowo za pomocą znajdującego się w zestawie odbiornika
lub każdego innego dołączanego do bezprzewodowych myszek i klawiatur Logitech.
Tylko w tym wypadku klawiatura jest widoczna w widoku ustawień klawiatury w aplikacji
Ustawienia. Gdy podłączę ją przez Bluetooth,
skazany jestem na standardowy układ, w którym to z kolei ja się gubię. Jak już pisałem przy
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okazji testów myszki MX Master 3, jestem zdziwiony, że Logitech nie dołącza jeszcze tego odbiornika z wtyczką USB-C, podczas gdy sama
klawiatura posiada już takie właśnie gniazdo
ładowania. USB-C stało się już na tyle popularne, że można by wprowadzić taką właśnie
wersję tego odbiornika i dodawać ją także
do kompletu. Aby podłączyć klawiaturę radiowo do mojego MacBooka Pro, muszę więc korzystać z dodatkowego huba lub przejściówki.
Wbudowana bateria zapewnia na jednym ładowaniu do 10 dni pracy przy włączonym podświetleniu lub nawet do pięciu miesięcy bez
podświetlenia. Co do pierwszego, to Logitech
nie pomylił się. Faktycznie ładuję tę klawiaturę co mniej więcej 8 - 12 dni, w zależności
od tego, jak często na niej pracuję. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić długości pracy
bez podświetlenia, które przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy piszę na niej po zmroku.
Wielokrotnie powyżej wspominałem czy porównywałem tę klawiaturę z modelem Craft.
Nie bez powodu to robiłem. MX Keys wizualnie, ale i mechanicznie to w gruncie rzeczy
ta sama klawiatura, tyle że pozbawiona analogowego pokrętła i aluminiowej listwy u góry.
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Reszta jest właściwie identyczna, a więc rozmiary, klawisze, ich skok, kolor, materiał, z którego jest wykonana, czy kąt jej spadku
w kierunku dłoni użytkownika. Wrażenia użytkowe są właściwie także jednakowe. MX Keys
nie jest więc nową klawiaturą w pełnym tego
słowa znaczeniu. Dla mnie to model, który powstał z odchudzenia Logitech Craft, nie każdy
bowiem potrzebuje analogowego pokrętła.
MX Keys to bardzo wygodna i wytrzymała klawiatura. Można do niej podłączyć trzy
różne urządzenia, a więc poza MacBookiem
Pro mogę podłączyć ją np. do mojego iPada.
To z pewnością świetny wybór dla użytkowników komputerów PC z Windows oraz użytkowników Maców, którzy nie używają fizycznego
prawego klawisza ALT do wprowadzania znaków diakrytycznych. W Polsce będą to więc
użytkownicy, którzy korzystają w tym celu
z lewego ALT, lub tak jak ja, odwracają funkcjami klawisze ALT i CMD.
Klawiatura MX Keys dostępna jest w sklepie
Logitech w cenie 479 zł. Ma być także dostępna w zestawie z myszką MX Master 3.
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Hey Siri Turn on TV

– test telewizora LG NanoCell 55SM86
Krystian Kozerawski



Dwa miesiące temu na łamach MyApple Magazynu opisywałem moje wrażenia z korzystania z jednego z pierwszych telewizorów LG wspierających
AirPlay 2 i HomeKit. Był to model 55C9PLA wyposażony w ekran OLED, a więc
należący do wyższej półki cenowej. LG nie zasypia jednak gruszek w popiele
i wprowadziło niedawno także tańszy telewizor LCD z ekranem w technologii
NanoCell. Miałem okazję testować jego wersję 55-calową - model 55SM86.
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Sam ekran bardzo dobrze
odwzorowuje kolory
i zapewnia dobry kontrast,
oczywiście jak na matrycę
IPS. Telewizor wspiera też
HDR...
Wygląd
Tak jak model z ekranem OLED, także i ten
jest urządzeniem transparentnym. Przy
55-calowym ekranie ramek o szerokości około 1 cm właściwie nie widać. Jedyne, co rzuca
się w oczy, jeśli chodzi o design, to – tak jak
w przypadku poprzednio opisywanego modelu, ale i wielu współczesnych telewizorów
– nóżka. W tańszym modelu z ekranem LCD
NanoCel zrezygnowano z ekstrawaganckiej
aluminiowej listwy stanowiącej część stopki.
Zamiast tego wyposażono telewizor w kla-

28

syczną nogę z zaokrągloną stopką. Wygląda
ona dobrze i zapewnia też odpowiednią stabilność. Osobiście wolę takie rozwiązanie. Telewizor stoi bowiem trochę wyżej, a ja mam
dostęp do znajdującej się za nim listwy, mogę
też pod nim ustawić dekoder telewizji kablowej czy przystawkę Apple TV.

Ekran
Poza wyglądem nogi, to ekran LCD NanoCel
jest oczywiście najbardziej widoczną różnicą, jeśli chodzi o oba testowane przeze mnie
telewizory. Ekran LCD z podświetleniem krawędziowym nie uzyska nigdy takiej czerni
i kontrastu jak model OLED, co po przesiadce
z tego drugiego na ten pierwszy widać od razu.
Warto jednak pamiętać, że to także przesiadka o około 3 tysiące złotych niżej, jak również
o tym, że nie każdy jest aż tak wymagającym
użytkownikiem, który wymaga aż tak głębokiej
czerni i aż tak wysokiego kontrastu, by wydać
na niego niemal 7 tysięcy złotych. Co więcej,
różnice widoczne są przede wszystkim krótko
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po przesiadce z ekranu OLED oraz przy oglądaniu filmów w całkowitych ciemnościach.
Z pewnością pomaga tutaj także funkcja
podświetlenia strefowego - local dimming,
pozwalająca na podświetlenie wybranych
fragmentów obrazu w ramach siatki utworzonej przez diody LED umieszczone na krawędzi
ekranu. Sam ekran bardzo dobrze odwzorowuje kolory i zapewnia dobry kontrast, oczywiście jak na matrycę IPS. Telewizor wspiera
też HDR (HDR10 i DolbyVision), co zdecydowanie poprawia kontrast i nasycenie kolorów we
wspierających go filmach i grach.

Tak jak w modelu OLED, tak
i tutaj można regulować
głośność, jasność, zapytać
o pogodę, wyszukiwać filmy
i seriale, zapytać o ich
obsadę czy reżysera.
Wspomnieć też wypada, że tak jak wiele innych telewizorów 4K, także i ten wyposażony
jest w specjalnie opracowaną sztuczną inteligencję, która poprawia i usuwa ewentualne
artefakty. Przeskalowywanie obrazu Full HD
daje bardzo dobre efekty. Ekran ma też bardzo
dobry czas reakcji. Gry czy programy sportowe
nie stanowią dla niego żadnego problemu.
Podobnie jak w przypadku modelu OLED
miałem okazję testować telewizor o przekątnej ekranu liczącej 55 cali. To moim zdaniem
optymalny rozmiar dla większego salonu.
W przypadku tych mniejszych 55 cali sprawdzi się wtedy, jeśli telewizor znajdzie się na
jednej z krótszych ścian, a sofa, z której będziemy oglądać, po drugiej stronie pomieszczenia.

Porty
LG NanoCell 55SM86 wyposażony jest w cztery złącza HDMI 2.0, trzy złącza USB 2.0, po jednym optycznym wyjściu i wejściu oraz jedno
wejście kompozytowe i tradycyjne wejście
antenowe. Jest też gniazdo Ethernet, dzięki
czemu komputer można podłączyć kablem
bezpośrednio do routera. Oczywiście może
on także połączyć się z siecią bezprzewodową.

webOS i smart TV
Pod względem funkcji smart TV opisywany
model właściwie nie różni się od tego z ekranem OLED, o którym pisałem dwa miesiące
temu na łamach MyApple Magazynu. Smart TV
działa pod kontrolą nowej wersji systemu
webOS, który jest szybki zarówno jeśli chodzi
o interfejs, jak i otwieranie i działanie aplikacji. Kilka z nich, takich jak Netflix czy Amazon
Prime Video, jest zainstalowanych fabrycznie,
inne – jak choćby HBO czy YouTube, można
pobrać ze sklepu.
Telewizor należy do rodziny SmartThinQ, można więc za jego pomocą, a dokładnie przez
panel domowy, sterować różnymi smart urządzeniami automatyki domowej.
Dołączony do telewizora pilot także jest identyczny jak ten dodany do droższego modelu
i moim daniem należy on do jednych z najlepszych na rynku pod względem wygody sterowania. Przypomnę, że wyposażony jest on
w akcelerometr, dzięki któremu mogę za pomocą pilota niczym drążkiem sterować widocznym na ekranie wskaźnikiem. Po testach
poprzedniego telewizora mam w tym już
wprawę.

ThinkQ AI
Pilot wyposażony jest w mikrofon i pozwala
na sterowanie telewizorem za pomocą ko-
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mend głosowych wydawanych po polsku. Tak
jak w modelu OLED, tak i tutaj można regulować głośność, jasność, zapytać o pogodę, wyszukiwać filmy i seriale, zapytać o ich obsadę
czy reżysera. Działa to bardzo dobrze, choć
przyznam, że nie korzystam z wyszukiwania
głosowego na co dzień.

HomeKit i AirPlay 2
LG NanoCell 55SM86 to kolejny telewizor LG
oferujący wsparcie dla AirPlay 2 i HomeKit.
To pierwsze pozwala na przesyłanie wideo
i audio z różnych urządzeń Apple. W praktyce bez problemu mogę wysłać na telewizor muzykę z Apple Music czy film z aplikacji
Apple TV lub innej – np. wybranej usługi VOD
z komputera Mac, iPada czy iPhone'a. Mogę
też użyć telewizora jako zewnętrznego monitora bez potrzeby korzystania z przystawki
Apple TV, co może przydać się do prezentacji
czy w grach na Macu. Pamiętać jednak należy,
że obraz wyświetlany na telewizorze będzie
miał rozdzielczość jedynie Full HD.

Biorąc pod uwagę fakt,
że usługa Apple TV+ właśnie
startuje, to dostęp do niej
na jak największej liczbie
platform jest dla Apple
sprawą kluczową.

Wsparcie dla HomeKit pozwala właściwie
jedynie na wyłączenie i włączenie telewizora, np. komendą „Hey Siri turn on TV”. Kiedy
myślę o sterowaniu głosowym oferowanym
przez sam telewizor i możliwości włączania
go i wyłączania za pomocą Siri, to jak zwykle
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zadaję sobie pytanie, kiedy Apple wprowadzi
wsparcie dla języka polskiego, skoro mogli
to zrobić (nie tylko) producenci telewizorów.

Podsumowanie
LG NanoCell 55SM86 to telewizor oferujący
dobry stosunek jakości do ceny, zarówno pod
względem obrazu, jak i wykonania. Urządzenie to jest bardzo dobrym wyborem dla osób,
które nie chcą wydawać przesadnie dużo
na ekran OLED, a jednocześnie szukają telewizora 4K ze wsparciem dla HDR i funkcjami
smart.
Po testach o wiele droższego modelu z ekranem OLED trudno mi było oczywiście uciec
od porównań. Pamiętać jednak trzeba,
że jest to porównanie urządzeń z różnej półki cenowej. Opisywany LG NanoCell 55SM86
kosztuje około 3,5 tysiąca złotych, podczas
gdy LG OLED TV 55C9PLA to wydatek rzędu
6,8 tysiąca złotych, a więc niemal dwa razy
większy.
W opisywanych telewizorach LG brakuje
mi właściwie tylko jednego - aplikacji Apple TV.
Ta, nie licząc oczywiście urządzeń Apple, obecnie dostępna jest tylko na telewizorach Samsunga, przystawce Amazon Fire TV i Roku. Firma zapowiada jednak pojawienie się jej także
na telewizorach LG z systemem webOS. Biorąc
pod uwagę fakt, że usługa Apple TV+ właśnie
startuje, to dostęp do niej na jak największej
liczbie platform jest dla Apple sprawą kluczową. Oczekuję więc rychłego pojawienia
się tej aplikacji także dla systemu webOS i telewizorów LG.



Advertorial



Zamiast Apple TV lub Maca mini
- Pepper-Jobs GLK-UC2X
Krystian Kozerawski



Mac mini od lat był komputerem, który ze względu na niewielką formę często wykorzystywano jako domowe centrum rozrywki – bardziej rozbudowane,
otwarte i wydajniejsze niż Apple TV. Do dzisiaj wielu użytkowników to właśnie robi. Myśląc jednak o komputerze jako o domowym centrum rozrywki,
warto sprawdzić także rozwiązania z systemem Windows. Tutaj ciekawą propozycją jest miniaturowy komputer PC Pepper-Jobs GLK-UC2X.
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GLK-UC2X to najnowszy mini PC dobrze znanej czytelnikom MyApple Magazynu marki
Pepper-Jobs. Ta niewielka zgrabna skrzynka
z czarnego tworzywa mieści w sobie czterordzeniowy procesor Intel najnowszej generacji. Komputer ten wyposażony jest także
w najnowszą generację sprzętowego dekodera wideo i jest w stanie dekodować treści
4K VP9 i H.265.

Nikt nie chce słuchać wyjących
wiatraków zamiast dialogów
w filmie. Faktycznie nawet przy
dużych obciążeniach maszynka
ta radzi sobie z chłodzeniem
bardzo dobrze, nie hałasując
przy tym.
GLK-UC2X ma dwa porty USB-C, dwa porty USB-A, czytnik kart microSD, wyjście HDMI 2.0a
oraz mini DisplayPort i Gigabit Ethernet.
Oczywiście komputer wyposażony jest również w szybkie połączenie bezprzewodowe
Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth. Maszyna napędzana jest czterordzeniowym procesorem
Intel Celeron N4100 z funkcją Turbo Boost
do 2,4 GHz, który bardzo dobrze radzi sobie
z zapotrzebowaniem na energię i emisją ciepła przy dużych obciążeniach. W środku znalazł się też cichy, ale bardzo wydajny układ
chłodzenia heatpipe – to ostatnie jest niezmiernie ważne. Procesor nie obniża taktowania, by uniknąć przegrzania. GLK-UC2X jest
też niezwykle cichy. Nikt nie chce słuchać wyjących wiatraków zamiast dialogów w filmie.
Faktycznie nawet przy dużych obciążeniach
maszynka ta radzi sobie z chłodzeniem bardzo dobrze, nie hałasując przy tym.
Komputer wyposażony jest w 4 GB pamięci RAM (DDR 2400 MHz) z możliwością łatwej
rozbudowy do 8 GB. Pamięć masowa to zinte-
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growany z płytą główną układ eMMC o pojemności 64 GB. W GLK-UC2X umieszczono jednak łatwo dostępne gniazdo SATA 2260/2280
dla karty SSD.
Urządzenie obsługuje jednocześnie maksymalnie trzy wyjścia 4K 60 Hz (HDMI 2.0,
Mimi DP i USB-C). Port USB-C może służyć do
jednoczesnego wysyłania wideo na monitor
i zasilania, oczywiście jeśli monitor wyposażony jest w port USB-C i pozwala na ładowanie komputera.
Pepper-Jobs GLK-UC2X to komputer, który zaskoczył mnie swoją jakością wykonania,
rozwiązaniami i wydajnością (utrzymywanie
pełnej prędkości procesora przy zachowaniu stosunkowo niskiej temperatury). Sprawdził się zarówno jako domowe centrum rozrywki niskiej mocy, jak i w zastosowaniach
biurowych. Jeśli szukacie wydajnego i stosunkowo niedrogiego komputera tego typu,
to Pepper-Jobs GLK-UC2X z pewnością godny
jest polecenia.
Pepper-Jobs GLK-UC2X dostępny jest w ofercie sklepu Zadbane Gadżety w cenie 1999 zł.
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Jak Apple Arcade może wpłynąć
na rynek gier mobilnych
Marek Gawryłowicz

Gdy w 2009 roku kupowałem swojego pierwszego iPhone'a, rynek gier
dla systemu iOS dopiero raczkował. W sklepie App Store, który istniał zaledwie od roku, dominowały wówczas niskobudżetowe, często wręcz amatorskie produkcje oraz mniej lub bardziej udane podróbki konsolowych
hitów. Co ciekawe, spora część z nich wymagała od graczy tylko jednorazowej opłaty, gdyż w tamtych latach właśnie taki model dystrybucji wydawał się najbardziej oczywisty dla deweloperów. Dopiero później odkryli oni,
że mogą zarabiać więcej, oferując graczom „darmowe” gry z różnego rodzaju
mikropłatnościami.
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Tego typu produkcje, które obecnie stanowią zdecydowanie większą część katalogu
sklepu App Store, przez wielu graczy uważane są za symbol wszystkiego, co najgorsze
w grach mobilnych. Nie dziwi więc, że gdy
Apple zapowiedziało nową usługę abonamentową, oferującą nieograniczony dostęp
do całkiem sporego katalogu ekskluzywnych
gier typu premium, bez żadnych reklam i mikropłatności, wiele osób z miejsca zaczęło
traktować ją jako panaceum na wszelkie problemy tej branży i zwiastun powrotu do starych dobrych czasów, gdy wszystko było lepsze i prostsze.
Osobiście zaliczam się do grona osób, które od samego początku podchodziły do pomysłu Apple Arcade z rezerwą i pewną dozą
sceptycyzmu. O ile uważam, że z punktu widzenia użytkownika jest to świetna oferta,
której naprawdę warto dać szansę, o tyle patrząc na to z nieco szerszej perspektywy, dostrzegam w niej wiele wad i problemów, które
z czasem mogą narastać i stawać się coraz
bardziej odczuwalne. Daleko mi więc do upatrywania w Apple Arcade rozwiązania wszystkich problemów rynku gier mobilnych. Wprost
przeciwnie - ostatnio coraz częściej wydaje
mi się, że usługa ta może mu bardziej zaszkodzić, niż pomóc.

Jeszcze stosunkowo
niedawno wydawanie
pieniędzy na muzykę, filmy
czy gry było czymś całkowicie
normalnym. Nawet jeśli ktoś
decydował się na zakup
nielegalnej kopii u pirata,
wiązało się to z jakimiś
wydatkami.
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Wychować sobie klienta
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo drastycznie zmienił się sposób, w jaki ludzie postrzegają płacenie za szeroko pojęte
dobra kultury. Jeszcze stosunkowo niedawno
wydawanie pieniędzy na muzykę, filmy czy gry
było czymś całkowicie normalnym. Nawet jeśli ktoś decydował się na zakup nielegalnej
kopii u pirata, wiązało się to z jakimiś wydatkami. Wraz z upowszechnieniem się dostępu
do internetu wiele osób, zwłaszcza młodych,
zachłysnęło się jednak urokami niemal nieograniczonego i bezpłatnego (a przy tym rzecz
jasna nielegalnego) dostępu do wszystkich
tych rzeczy. Sytuacja ta zmusiła wydawców
do szukania innych form zarabiania na kulturze. Efektem są właśnie m.in. wszelkiej maści
serwisy streamingowe, subskrypcje i „darmowe” gry oferujące tony mikropłatności.
Temat tych zmian poruszył niedawno publicznie Shigeru Miyamoto – twórca takich kultowych gier jak „Mario Bros.”, „Donkey Kong”
i „The Legend of Zelda”. W trakcie swojego
wystąpienia na konferencji CEDEC powiedział
on, iż w interesie deweloperów jest starać
się, by wychować graczy na nowo i ponownie nauczyć ich, że lepiej jest płacić za dobre
produkty, niż wybierać darmowe alternatywy,
przyczyniające się do ciągłego obniżania standardów całej branży. Wprawdzie ostatnia gra
dla iOS wydana przez Nintendo, czyli przepełnione mikropłatnościami „Mario Kart Tour”,
wyraźnie wskazuje na to, że jego macierzysta
firma nie do końca zgadza się z tą tezą, jednak nie zmienia to faktu, że ma on sporo racji.
Na szczęście od jakiegoś czasu widać wyraźnie, że pogląd ten staje się coraz popularniejszy zarówno wśród twórców gier mobilnych,
jak i graczy. Ci pierwsi coraz chętniej publikują w App Store gry typu premium, często będące portami popularnych tytułów znanych
z konsol i komputerów, ci drudzy natomiast
coraz częściej są skłonni płacić za nie nawet kilkadziesiąt złotych (choć nadal panuje
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dziwne przekonanie, że ta sama gra w wersji dla iOS powinna być tańsza od np. edycji
konsolowej). W takiej sytuacji Apple Arcade,
które według wielu osób miało „naprawić” rynek gier mobilnych, stanowi w rzeczywistości
krok wstecz, gdyż ponownie obniża w oczach
przeciętnego klienta wartość gier. Niska cena
abonamentu tej usługi automatycznie staje się bowiem nowym punktem odniesienia,
do którego porównywane będą wszystkie gry
premium publikowane w App Store, co automatycznie stawia je na z góry przegranej pozycji.

Nie zdziwiłbym się, gdyby
za kilka miesięcy okazało
się, że spora część osób
regularnie opłacających
abonament Apple Arcade
przestała w ogóle zaglądać
do App Store
Już teraz większość osób zachwalających Apple Arcade zwraca uwagę na to,
iż miesięczny abonament kosztuje tyle samo
lub mniej co pojedyncza gra premium
z App Store. I owszem – trudno nie zgodzić
się z tym, że jeśli interesuje nas tylko stosunek ceny do ilości, Apple Arcade jest obecnie bezkonkurencyjne (przynajmniej jeśli
chodzi o platformy Apple). Dla wielu osób
będzie to wystarczający powód, by kompletnie zrezygnować z kupowania gier na urządzenia mobilne, bo w końcu po co wydawać
na nie pieniądze, skoro za niewielką opłatę
mamy dostęp do stale rosnącego katalogu
tytułów premium, bez reklam i mikropłatności. Nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka miesięcy okazało się, że spora część osób regularnie
opłacających abonament Apple Arcade przestała w ogóle zaglądać do App Store i nawet
nie myśli o tym, by jeszcze kiedyś wydać pie-
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niądze na zakup pojedynczych gier. Nie byłoby to zresztą nowe zjawisko - w ten sam sposób wielu użytkowników Spotify i Apple Music
przestało kupować muzykę w iTunes, a użytkownicy Netfliksa odpuścili sobie kupowanie
i wypożyczanie filmów.
Okazuje się więc, że na pojawieniu
się Apple Arcade tak naprawdę najwięcej mogą stracić deweloperzy publikujący
w App Store gry typu premium. Podczas gdy do
niedawna musieli oni konkurować jedynie
z „darmowymi” grami typu freemium, przyciągając do siebie klientów brakiem reklam
i mikropłatności, teraz muszą dodatkowo rywalizować z nową usługą Apple, oferującą
te same zalety za znacznie mniejsze pieniądze. Tymczasem twórcy gier typu freemium
prawdopodobnie w ogóle nie odczują pojawienia się Apple Arcade. Ich produkcje projektowane są bowiem w taki sposób, by zarabiać na bardzo specyficznej grupie odbiorców
(tzw. wielorybach), lubiących wydawać duże
sumy pieniędzy na mikropłatności. Szanse na to, iż Apple Arcade odbierze im klientów, są więc naprawdę znikome, gdyż usługa
ta skierowana jest do zupełnie innej grupy
odbiorców.

Tylko dla wybrańców
Powyższe kwestie nie stanowiłyby tak dużego problemu, gdyby możliwość publikowania gier w Apple Arcade była tak otwarta
i dostępna jak w przypadku App Store. Wtedy też każdy deweloper mógłby po prostu
zadecydować, czy chce udostępnić swoje
gry w abonamentowej usłudze, czy też woli
sprzedawać je w sklepie. Niestety, w tej chwili sytuacja prezentuje się wręcz odwrotnie
- Apple bardzo restrykcyjnie dobiera tytuły,
które pojawią się w katalogu Apple Arcade,
dopuszczając do współpracy jedynie wąskie
grono wybranych przez siebie deweloperów.
Na pierwszy rzut oka takie podejście może
wydawać się bardzo korzystne dla użytkow-
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ników, gdyż ścisła selekcja gwarantuje, że gry
oferowane w ramach miesięcznego abonamentu będą trzymały pewien poziom. Problem polega jednak na tym, iż Apple ma dość
specyficzną wizję swojej usługi, a wybierając
publikowane w niej gry, kieruje się nie tylko ich jakością i grywalnością, ale też tym,
jak pasują one do budowanego przez firmę
wizerunku.

Pewne jest, że Apple
finansuje powstawanie
niektórych gier i wypłaca
ich twórcom z góry
określone kwoty w zamian
za ekskluzywność.
Nieoficjalnie mówi
się też jednak o tym,
iż deweloperzy mają także
dostawać regularne wypłaty...

Apple zależy na tym, by wszystkie gry
w Apple Arcade stanowiły bezpieczną rozrywkę dla całej rodziny, w tym dla najmłodszych użytkowników. Nie mogą one więc być
przesadnie brutalne, mroczne czy wulgarne, ani poruszać trudnych, niewygodnych
tematów. Ma być miło, przyjemnie i bezpiecznie. Koniec kropka. Deweloperzy tworzący gry premium nie wpisujące się w taką
stylistykę nie mogą zatem nawet marzyć
o ścisłej współpracy z Apple i publikowaniu swoich produkcji w Apple Arcade. Mamy
tu więc do czynienia z bardzo niebezpiecznym
i niezbyt uczciwym układem, w którym o tym,
czy dana gra będzie mogła liczyć na uprzywilejowaną pozycję, decydują nie jakość wykonania i grywalność, lecz tematyka. Tymcza-
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sem trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wiele
spośród najlepszych gier premium, jakie pojawiły się w App Store w ostatnich latach,
to właśnie produkcje, które chociaż świetnie nadawałyby się do Apple Arcade i spełniałyby większość podstawowych wymogów
tej usługi, nie miałyby szans na pojawienie
się w jej katalogu właśnie ze względu na poruszane w nich tematy. Idealnym przykładem
jest gra „This War of Mine” polskiego studia
11 bit, w której wcielamy się w cywili próbujących przetrwać w zniszczonym wojną mieście. Tytuł ten zyskał ogromne uznanie wśród
graczy i krytyków głównie przez to, iż doskonale pokazuje prawdziwy koszmar wojny i to,
do czego są w stanie posunąć się zwykli ludzie, by przeżyć. Dokładnie z tych samych powodów nie zostałby on nigdy dopuszczony
do publikacji w nowej usłudze Apple.
Gra „This War of Mine” osiągnęła w App Store bardzo dobre wyniki, mimo wysokiej jak na standardy tego sklepu ceny 69,99 zł. Jeśli jednak
miałaby ona zadebiutować tam dzisiaj, większość osób patrzyłaby na nią głównie przez
pryzmat tego, iż za mniej niż połowę tej kwoty
mogą mieć miesięczny dostęp do kilkudziesięciu tytułów premium (i to na sześciu powiązanych ze sobą kontach w pakiecie rodzinnym!). Czy udałoby jej się wtedy osiągnąć tak
duży sukces? Być może tak, bo to naprawdę
dobra gra, lecz z pewnością byłoby to dla niej
znacznie trudniejsze. Mogłoby się też jednak
okazać, że jej twórcy, mając w perspektywie
konkurowanie nie tylko z „darmowymi” grami
freemium, ale i nową tanią usługą Apple, zdecydowaliby się w ogóle odpuścić sobie publikowanie jej w App Store (należy pamiętać,
że przeniesienie gry z PC czy konsoli na platformy mobilne wymaga odpowiednich nakładów czasu, pracy i pieniędzy). W takiej sytuacji
może już niedługo znaleźć się wiele firm tworzących gry premium dla systemu iOS. Będą
one musiały wybrać, czy zechcą „ugrzecznić”
swoje gry, by przypodobać się Apple i zyskać
szansę na dołączenie do Apple Arcade, zachować własny styl, publikując grę premium
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w coraz mniej przyjaznym dla tego typu produkcji sklepie App Store, przerzucić się na model dystrybucji freemium czy też kompletnie
zrezygnować z tworzenia gier na iPhone'y
i iPady. Każda z tych opcji wiąże się z mniejszymi lub większymi kompromisami i żadna
nie jest specjalnie korzystna ani dla deweloperów, ani dla graczy.

Czas to pieniądz
Skoro już mowa o korzyściach dla deweloperów, warto też zauważyć, że nadal nie wiemy,
jak właściwie wynagradzani są Ci, którzy podjęli bliższą współpracę z Apple i opublikowali
swoje gry w Apple Arcade. Obecnie wszystko
wskazuje na to, iż warunki są ustalane indywidualnie i zależą m.in. od tego, czy gra ma być
dostępna wyłącznie we wspomnianej usłudze, czy też trafi również na konsole i komputery. Pewne jest, że Apple finansuje powstawanie niektórych gier i wypłaca ich twórcom
z góry określone kwoty w zamian za ekskluzywność. Nieoficjalnie mówi się też jednak
o tym, iż deweloperzy mają także dostawać
regularne wypłaty, których wysokość uzależniona będzie od czasu spędzonego przez graczy z ich produkcjami. Jeśli informacje te okażą się prawdą, taki układ może doprowadzić
w przyszłości do powstania w Apple Arcade
tych samych problemów, które doprowadziły
do obecnej sytuacji w App Store.
W odróżnieniu od podobnej usługi Microsoftu,
w której wszystkie gry są równolegle dostępne do kupienia w sklepie, a co jakiś czas część
z nich zostaje usunięta z katalogu, by zrobić
miejsce dla nowych tytułów, Apple Arcade
nie będzie stosowało żadnej rotacji, a liczba
dostępnych tam gier ma nieustannie rosnąć.
Z czasem może to doprowadzić do sytuacji,
w której jej katalog tytułów będzie tak przepełniony, że deweloperzy, by zarobić na publikowanych tam grach jakieś sensowne
pieniądze, będą musieli szukać nowych sposobów na walkę o czas i uwagę graczy. Prędzej
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czy później zacznie mieć to wpływ na sposób
projektowania gier mobilnych, dokładnie tak,
jak w przeszłości miało to miejsce w przypadku gier freemium, gdzie deweloperzy prześcigali się w wymyślaniu coraz to nowych mechanizmów mających skłonić graczy do wydania
pieniędzy na mikropłatności. Różnica polega
na tym, że tym razem obiektem ich zainteresowania nie będą nasze pieniądze, lecz
nasz czas. To oczywiście jeden z najczarniejszych możliwych scenariuszy, jednak jeśli
się on potwierdzi, znajdziemy się w sytuacji,
w której gry z Apple Arcade będą mieć niemal
dokładnie te same wady, co tytuły freemium,
zaś rynek gier premium dla iOS zostanie zepchnięty na margines ze względu na jeszcze
trudniejsze warunki niż dotychczas.

Podsumowanie
Nie chcę zniechęcać nikogo do korzystania
z Apple Arcade. Wprost przeciwnie – uważam,
że jeśli komuś podoba się przynajmniej kilka
gier z katalogu tej usługi, oferta jest świetna
i warto ją przynajmniej wypróbować. Należy
jednak mieć przy tym na uwadze, że wbrew
temu, co sugeruje Apple w swoich materiałach marketingowych, serwis ten nie jest wcale lekarstwem na wszelkie bolączki rynku gier
mobilnych. W rzeczywistości nie tylko nie rozwiązuje on praktycznie żadnych problemów,
ale wręcz stwarza nowe, pogarszając tylko sytuację deweloperów tworzących gry premium
dla iOS. Jeśli więc chcemy, by na tę platformę trafiało coraz więcej dobrych gier „konsolowej” jakości, warto pokazać ich twórcom,
że jesteśmy nimi zainteresowani i od czasu
do czasu zdecydować się na zakup jednego
z takich tytułów.
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Power bank
Green Cell PowerPlay10


Krystian Kozerawski

Niewielu jest w naszym kraju producentów akcesoriów dla urządzeń mobilnych, którzy mogliby się pochwalić naprawdę wysoką jakością produktów i
własną technologią opracowywaną tutaj, na miejscu. Chlubnym wyjątkiem
jest firma Green Cell, której produkty - opisywane już kilkukrotnie na MyApple - cieszą się uznaniem użytkowników. Marka Green Cell znana jest przede
wszystkim ze świetnych akcesoriów do ładowania smartfonów, tabletów
i komputerów oraz samych baterii. Pół roku temu opisywałem na MyApple
power bank Prime tej marki, o pojemności 10 tysięcy mAh. Na ostatnich targach IFA w Berlinie firma Green Cell zaprezentowała kolejny produkt - power
bank PowerPlay10, wyposażony w gniazdo USB-C o mocy 18 W i technologię
Power Delivery.
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PowerPlay10 wyposażony
został także w technologię
Pass Through, dzięki której
można wykorzystać go jako
wieloportową ładowarkę on sam może być podłączony
do źródła zasilania...
Pomimo upływu lat zapasowe źródła energii
dla naszych smartfonów i tabletów to wciąż
podstawowe akcesoria, które zwykle zabiera
się ze sobą nie tylko w jakąś dłuższą podróż.
Nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Rośnie bowiem zapotrzebowanie na energię, rozwija się także technologia jej dostarczania. Obecnie coraz większą popularność
zyskuje wspomniana już technologia Power
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Delivery. W jej ramach ładowarka otrzymuje od urządzenia informację o tym, jaki prąd
do niego wysłać. Dzięki temu ładowanie
jest o wiele wydajniejsze i szybsze niż w przypadku tego odbywającego się za pośrednictwem zwykłego złącza USB-A. Power banku ze złączem USB-C z technologią Power
Delivery nie mogło zabraknąć w ofercie marki
Green Cell, zwłaszcza że w gniazdo to wyposażone są już m.in. ładowarki sieciowe i najnowsza stacja ładująca Power Source.
Power bank PowerPlay10 z zewnątrz wygląda równie dobrze co wspomniany już power
bank Prime i waży dokładnie tyle samo - 197
gramów. Firma chwali się zresztą, że przy
konstruowaniu nowego power banku wzięto
to co najlepsze z modelu Prime. Podobnie
jak w przypadku tamtego urządzenia, także
i tutaj czarna obudowa z matowo wykończonego, mocnego i twardego tworzywa nasuwa mi skojarzenia z monolitem z Odysei
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Kosmicznej 2001 i 2010. Na pierwszy rzut oka
oba produkty wydają się jednakowe, jednak
już po chwili widać różnicę. PowerPLay10 wyposażony jest bowiem nie w jedno, a w dwa
porty USB-A Ultra Charge oraz gniazdo USB-C
Power Delivery. Jest oczywiście także gniazdo
micro USB, ale ładować nowy power bank –
i to szybko – można także przez wspomniane
już gniazdo USB-C. Pod gniazdami micro-USB
i USB-C znalazł się wskaźnik naładowania baterii złożony z czterech zielonych diod. Z kolei
przycisk aktywujący go przeniesiono na górną powierzchnię obudowy i ukryto pod logo
Green Cell.

PowerPlay10 wyposażony
jest w szereg zabezpieczeń,
jak choćby ochrona przed
przegrzaniem, zwarciem
czy przed głębokim
rozładowaniem.

Pod względem wygody nic się tutaj nie zmieniło. Power bank wygodnie leży w dłoni. Matowa
faktura obudowy zapewnia przyjemny i pewny
chwyt, pomaga tutaj też przekrój o kształcie
równoległoboku.
Power bank PowerPlay10 wyposażony został
także w technologię Pass Through, dzięki której można wykorzystać go jako wieloportową
ładowarkę - on sam może być podłączony
do źródła zasilania i ładować najpierw podpięte do niego urządzenia, a dopiero potem
wbudowaną baterię.
Wspomnieć też wypada o opracowanej przez
Green Cell technologii Ultra Charge, w którą wyposażone są oba gniazda USB-A w tym
power banku. Jest ona kompatybilna z takimi
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rozwiązaniami jak Qualcomm Quick Charge
3.0, Samsung AFC czy Huawei FCP i pozwala na 3,5 raza szybsze ładowanie smartfonów
niż w przypadku zwykłego portu USB-A.
Tak jak inne produkty Green Cell, także i power bank PowerPlay10 wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, jak choćby ochrona przed
przegrzaniem, zwarciem czy przed głębokim
rozładowaniem. To ostatnie ma duże znaczenie, gdyż baterie, nawet te litowo-polimerowe, bardzo źle znoszą rozładowanie
ich do końca, które może w pewnych przypadkach doprowadzić do ich uszkodzenia.
Dzięki zabezpieczeniom, w które wyposażony jest PowerPlay10, można być spokojnym,
że nic takiego się nie zdarzy.
Power Bank Green Cell PowerPlay10 dostępny
jest w cenie 169,95 zł.
PowerPlay10 to niejedyna nowość zaprezentowana przez Green Cell na targach IFA.
Wspomnieć też wypada o kablu Power Stream
USB-C - Lightning, dzięki któremu będziemy
mogli szybko naładować iPhone'a czy iPada,
podłączając go do gniazda USB-C z technologią Power Delivery w opisywanym power banku. Dostępny jest on w cenie 79,69 zł.
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Podróże fanboya



Podróże fanboya:

przez Belgię, Francję, Hiszpanię, Monako, Włochy i Szwajcarię



Krystian Kozerawski

Od lat w wakacje odbywamy długą rodzinną podróż do Francji, którą zwykle
staramy się objechać wszerz i wzdłuż, a przynamniej dookoła. W tym roku nasza wyprawa obejmowała Belgię, Francję, północną Hiszpanię oraz północne
Włochy. Całość zakończyła całodzienna podróż przez włoskie, szwajcarskie,
austriackie i niemieckie Alpy.
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W sumie podczas tej wyprawy przejechaliśmy ponad 7,5 tysiąca kilometrów, zwiedzając po drodze: Antwerpię, Brugię, Ostendę,
Berques (część czytelników może kojarzyć
to miasto ze świetnej francuskiej komedii
„Jeszcze dalej niż Północ”), Cap Gris Nez (z widokiem na Anglię i jednymi z największych
niemieckich bunkrów z II wojny światowej),
Bretanię (z jej przepięknymi plażami i zatoczkami, kamiennymi miasteczkami, dolmenami i menhirami oraz bazami niemieckich
U-botów), a także zbudowane z wapiennych
skał miasto Saumur nad Loarą (w którym
mieści się jedno z największych na świecie muzeów czołgów i broni pancernej). Dalej przejechaliśmy przez Masyw Centralny,
Tuluzę (z jej muzeum lotnictwa), Pireneje,
Saragossę, Barcelonę i Katalonię w Hiszpanii,
aż po Prowansję (z jej przepięknymi zabytkami rzymskimi w Nîmes, Orange, Arles i serpentynami wijącymi się po półkach skalnych
niemal pionowych ścian dolin Alp), Marsylię,
Monako, San Remo, Genuę i Mediolan. Nie zamierzam jednak nudzić czytelników relacją
z samej podróży (zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów), chciałbym skupić się raczej na tym,
z czego podczas niej korzystałem, a raczej
korzystaliśmy całą rodziną. W podróż wybraliśmy się najnowszą Dacią Duster 2 z napędem na cztery koła, wyposażoną w nawigację ze wsparciem dla CarPlay oraz z routerem
bezprzewodowym XoXo WiFi, który zapewniał
nam internet wszędzie podczas naszej podróży. Uff.. tyle tytułem wstępu.

Dacia Duster 2
Tematy
motoryzacyjne
pojawiają
się na MyApple co jakiś czas, nie na tyle
jednak często, byśmy mieli przekształcić się w serwis motoryzacyjny. Zapytacie,
co ma Dacia Duster wspólnego z Apple, komputerem Mac czy iPhone'em? Ma oczywiście
wsparcie dla CarPlay, można więc traktować ją
jak swego rodzaju duże akcesorium dla tego
smartfona, ale byłaby to gruba przesada. Co ma
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wspólnego z Makiem? Tutaj sprawa jest czysto
subiektywna i związana jest z wrażeniami, nawet nie użytkowymi (choć te są bardzo dobre
i o nich napiszę poniżej), ale z tym, jak ten samochód odbierany jest przez wielu w naszym
kraju. Otóż kiedy kilkanaście lat temu sprawiłem sobie pierwszego MacBooka (z iMakiem,
którego miałem już wcześniej, trudno było
wyjść np. do kawiarni, choć oczywiście znamy
takie przypadki z sieci), wywoływał on spore
zainteresowanie wśród osób postronnych.
Często w kawiarni czy w pociągu byłem zagadywany przez zaciekawione osoby, które coś
tam o Macach słyszały. Podobały im się, nawet rozważały zakup, ale wciąż powtarzały
pewne zasłyszane stereotypy, jak choćby ten,
że „na Maca nie ma Office'a” (choć oczywiście był) albo że „na Maca nie ma GaduGadu”
(jeszcze 10 lat temu był to bardzo popularny komunikator, który ostatecznie pojawił
się w wersji dla Mac OS X). Podobnie czułem
się przez pierwszych kilka miesięcy jeżdżenia nową Dacią Duster po Polsce. Parę razy
w tygodniu ktoś zagadywał mnie na stacji,
na parkingu przed centrum handlowym, a nawet gdy staliśmy na światłach na skrzyżowaniu: „jak to jeździ?”, „czy się sprawdza?”, „jaki
silnik?”. Zwykle ciekawość i pozytywne wrażenia tych osób mieszały się ze stereotypami, często rasistowskimi i związanymi z jedną
z grup etnicznych zamieszkujących obszary
dawnych Austro-Węgier, stereotypami pokutującymi w polskim społeczeństwie na temat
wszystkiego, co rumuńskie. I choć nie są one
tak silne jak kiedyś, to jednak wciąż są obecne. To, że Dacia Duster 2 wzbudza zaciekawienie, nie powinno nikogo dziwić. Samochód
ma nową, znacznie ładniejszą od starszego
modelu bryłę. Dzięki zmienionej masce, przesunięciu do przodu o 10 cm i zmniejszeniu
nachylenia przedniej szyby, podniesieniu
okien bocznych, silniejszemu zaakcentowaniu nadkoli i wszelkich załamań powierzchni oraz przebudowaniu tyłu wraz z nowymi
światłami w stylu Jeepa Renegade (te w starszych modelach Dustera określane są często
jako światła od Nyski), a także nowym relin-
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gom dachowym i 17-calowym felgom z lekkich
stopów nowy Duster zyskał zdecydowanie
bardziej drapieżny, sportowy wygląd. Znacznie przebudowano też środek, który wygląda
bardzo nowocześnie: nowa deska rozdzielcza
o prostej formie, z nieznacznie podniesionym
i ustawionym pod lepszym kątem względem
kierowcy ekranem komputera Media Nav,
umieszczony pomiędzy zegarami duży ekran
komputera pokładowego czy nowe gałki regulacji automatycznej klimatyzacji wyposażone
w wyświetlacze informujące o kierunku przepływu powietrza, jego natężeniu i ustawionej
temperaturze.

dzo fajnym i ładnym, ale jednak samochodzie budżetowym. Nie sądzę, żeby ktokolwiek,
kto brał najbardziej wypasioną wersję nowego
Dustera, czuł się z tego powodu jakoś wybitnie
prestiżowo. Prawdę mówiąc, ja o to nie dbam.
Samochód ma dla mnie zawsze wartość utylitarną. Musi być niezawodny, wygodny, dobrze
wyposażony i oczywiście musi mi się podobać, a nowy Duster spodobał mi się niejako
od pierwszego wejrzenia.

...gra zdecydowanie bardziej
nadaje się do sterowania
za pomocą kontrolera i nie
ukrywam, że przyjemniej mi się
w nią gra na Apple TV
Zmian jest oczywiście więcej. Zaciekawienie ludzi bierze się także stąd, że przy stosunkowo niskiej cenie można dostać samochód mający właściwie wszystko, a więc
bardzo ładne felgi, fabrycznie przyciemnione
szyby, automatyczną klimatyzację, tempomat i ogranicznik prędkości, napęd na cztery
koła (dołączany automatycznie lub zapinany
na sztywno do prędkości 50 km/h), komputer Media Nav z nawigacją i wsparciem dla
CarPlay czy Android Auto, asystenta parkowania z tylnym czujnikiem i kamerą (można
nawet zaszaleć i zamówić dodatkowe kamery boczne i przednią), czujnik martwego pola,
podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy
z regulacją pasa lędźwiowego i podłokietnikiem. To wszystko można mieć w cenie nieprzekraczającej 70 tysięcy złotych. Tyle kosztuje wersja „Prestige”. Właściwie to jedyne,
do czego mógłbym się przyczepić – właśnie
do nazwy tej wersji. Mowa przecież o bar-
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Nie jest to oczywiście samochód dla osób
lubiących silniki o dużej mocy. 115 KM przy
1.6 w benzynie to dla wielu zdecydowanie
za mało. Nie ukrywam, że musiałem tym samochodem nauczyć się na nowo jeździć. Przez
ostatnich 10 lat miałem głównie diesle 2.0
z turbo. Silnik benzynowy w Dusterze zaczyna
reagować żwawo przy mniej więcej trzech tysiącach obrotów na minutę, zupełnie inaczej
niż w turbodoładowanym dieslu. Wystarcza
to jednak na poruszanie się po autostradach
czy w mieście oraz do wyprzedzania - trzeba po prostu go bardziej docisnąć na niższym
biegu. Na tych pierwszych zwykle i tak ustawiam tempomat na 110 km/h i po prostu cieszę się samą jazdą.
Nasz Duster przejechał podczas wakacyjnej wyprawy 7,5 tysiąca kilometrów, pokonując przy tym kilka najwyższych europejskich
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pasm górskich, w tym strome i zakręcone
podjazdy w Pirenejach (na trasie z Tuluzy
we Francji do Saragossy w Hiszpanii), w Alpach Górnej Prowansji (polecam trasę nad
przełomem rzeki Verdon i dalej na południowy wschód wraz z Alpami opadającymi
do Morza Śródziemnego w okolicach Nicei),
czy wreszcie w Alpach włoskich, szwajcarskich, austriackich i niemieckich na trasie
z Mediolanu przez Jezioro Como, Jezioro Sils,
Sankt Moritz, Imst do Garmisch-Partenkirchen.
Nowy Duster radził sobie nawet na bardzo
stromych podjazdach na wzgórzach okalających Barcelonę. Średnie spalanie na całej trasie wyniosło 7,5 litra na 100 km. Radę dawał
nie tylko silnik, ale też klimatyzacja. Podczas
naszego przejazdu przez Kraj Loary, Akwitanię
i Oksytanię temperatury na zewnątrz dochodziły do 42 stopni. W środku w Dusterze
temperatura utrzymywała się na poziomie 22
- 25 stopni. Największy szok temperaturowy
przeżyliśmy w drodze z Lorient w stosunkowo chłodnej Bretanii (temperatury tam wynosiły około 25 stopni) do Samur nad Loarą,
gdzie znajduje się słynne muzeum broni pancernej. Kiedy dotarliśmy na miejsce i wysiedliśmy z samochodu, uderzyła w nas fala gorąca niczym w suchej saunie.

Podczas jednej z całodziennych
wypraw na północ Bretanii
w poszukiwaniu dolmenów
i menhirów nawigacja Google
prowadziła nas przez totalne
wertepy albo polne dróżki
rozjeżdżone przez ogromne
koła ciągników rolniczych.
Zdarzało się nam zanurzyć
w błocie podwozie samochodu
czy szorować nim o ścięte
zboże.
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Jak już pisałem na wstępie, nasz nowy Duster
nieoczekiwanie sprawdził się także w terenie. Podczas jednej z całodziennych wypraw
na północ Bretanii w poszukiwaniu dolmenów
(neolityczne kamienne konstrukcje grobowe)
i menhirów (ogromnych pionowych kamieni,
często dodatkowo obrabianych przez człowieka, których najsłynniejszym producentem był
Obelisk z komiksów Uderzo i Goscinnego) nawigacja Google prowadziła nas przez totalne
wertepy albo polne dróżki rozjeżdżone przez
ogromne koła ciągników rolniczych. Zdarzało się nam zanurzyć w błocie podwozie samochodu czy szorować nim o ścięte zboże.
Tam możliwość spięcia na sztywno napędu
na cztery koła bardzo się przydała. Kiedy opowiadałem o tych przygodach niektórym znajomym, pukali się oni w czoło i przypominali
mi, że to jednak nie jest samochód terenowy.
Owszem, to bardziej mini SUV niż klasyczna
terenówka, jednak jeśli myślimy o długich wakacyjnych podróżach przebiegających nie tylko autostradą wprost do hotelu czy na luksusowy kemping, napęd na cztery koła bardzo
się przydaje.
Właściwie jedyne, co mi w nowym Dusterze
się nie podoba, to praca drążka zmiany biegów. Dość często, i to już po ośmiu miesiącach
jazdy tym samochodem, zdarza mi się wrzucić trójkę zamiast piątki, zarówno przy wchodzeniu na wyższy bieg z czwórki, jak i przy
wrzucaniu niższego z szóstki.

Apple CarPlay
Jednym z atutów tych budżetowych samochodów z bogatym wyposażeniem jest to, że użytkownik otrzymuje bez żadnych dodatkowych
opłat czy aktywacji wsparcie dla Apple CarPlay.
Przyznam, że z aplikacji komputera Media Nav
od Renault, instalowanego także w Daciach,
właściwie nie korzystam (z wyjątkiem odczytywania statystyk związanych ze spalaniem,
średnią prędkością w trasie itp.). Komputer
w Dacii (znaleźć go można niemal we wszy-
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skich modelach samochodów tej marki z wyższym wyposażeniem i w niektórych modelach Renault) wymaga podłączenia telefonu
za pomocą kabla. Tutaj trudno nie przyczepić się do tego, jak został on zaprojektowany.
Gniazdo USB-A do podłączenia kabla znajduje się nad prawym górnym rogiem ekranu.
Jeśli położymy telefon w schowku pod deską, za drążkiem zmiany biegów, kabel –
chcąc nie chcąc – przechodzi nad ekranem.
Na szczęście zasłania on tylko nieznacznie
jego prawą krawędź, ale nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Tak naprawdę wciąż szukam jakiegoś stabilnego uchwytu mocowanego do deski, tak bym mógł ustawić telefon
obok ekranu komputera – zwłaszcza teraz
po zmianach w CarPlay takie ustawienie będzie po prostu wygodne.

Ostatecznie przełączyłem się
na mapy Apple, które bardziej
jasno pokazały, gdzie należy
skręcić i którą jezdnię
rozdzieloną pasami zieleni
wybrać. Testowałem też Waze,
ale ta nawigacja kilkukrotnie
zawiodła mnie już w Polsce.
Bardzo cieszę się, że Apple otworzyło CarPlay na różne aplikacje nawigacyjne. Miałem
okazję przetestować je podczas drogi. Wciąż
najbardziej sprawdza się nawigacja Google,
jednak głównie w dłuższych trasach. W miastach, zarówno w Belgii, jak i we Francji pokazywała niedokładnie te jezdnie, w które powinienem skręcić. Najbardziej irytowało mnie
to w Antwerpii, gdzie wiele ulic posiada zarówno główne, przelotowe pasy, jak i te boczne, wąskie, biegnące tuż przy kamienicach.
Nawigacja Google po prostu nie potrafiła
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tego ogarnąć. W efekcie na dobre pół godziny
zgubiliśmy się w tym mieście, szukając drogi
do tunelu, którym dostalibyśmy się na północno-zachodni brzeg Skaldy. Ostatecznie
przełączyłem się na mapy Apple, które bardziej jasno pokazały, gdzie należy skręcić i którą jezdnię rozdzieloną pasami zieleni wybrać.
Testowałem też Waze, ale ta nawigacja kilkukrotnie zawiodła mnie już w Polsce. Podczas
tego wyjazdu obyło się bez większych z nią
problemów, choć ostatecznie i tak wracałem
do nawigacji Google, a w sytuacjach kryzysowych (takich jak ta w Antwerpii) wybierałem
mapy Apple.
CarPlay to nie tylko nawigacje, Siri (na co dzień
korzystam z wybierania numerów czy dyktowania wiadomości po angielsku, choć oczywiście przydałoby się móc robić to w rodzimym
języku) czy muzyka z Apple Music lub Spotify.
To także aplikacje podcastów i audiobooków. Od kiedy Audioteka wypuściła swoją nową aplikację ze wsparciem dla CarPlay,
słucham całkiem sporo audioksiążek. Zdania
są podzielone, jednych one rozpraszają, innym
pozwalają się skupić. Ja chyba należę do tej
drugiej grupy. Podczas długich przejazdów autostradami, głównie przez Niemcy, audiobooki i muzyka pozwalały mi się skoncentrować.
Miałem jedynie problem z natywną aplikacją Muzyka od Apple. Po podłączeniu iPhone'a
do komputera pokładowego Media Nav aplikacja ta nie wyświetlała mi pobranych do pamięci telefonu albumów czy składanek. Musiałem ją zamykać bezpośrednio na iPhonie
i ponownie otwierać już na ekranie komputera pokładowego w CarPlay. Było to trochę
upierdliwe, zwłaszcza na początku, gdy dopiero odkryłem problem, jadąc po autostradzie.

XoXo Wifi
Aby wspomniane wyżej nawigacje w iPhonie
działały i pokazywały odpowiednią drogę
wraz z natężeniem ruchu za pośrednictwem
CarPlay, by dzieci się nie nudziły podczas
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wielogodzinnej jazdy po autostradzie i mogły oglądać filmy z biblioteki iTunes, by można było wrzucać zdjęcia z wyprawy na bloga, Facebooka czy Instagram, wreszcie bym
mógł pisać podczas niej teksty i komunikować się z zespołem w kanadyjskim studio deweloperskim, z którym współpracuję, potrzebny nam był dostęp do internetu.
W Unii Europejskiej operatorzy oferują usługi
taniego roamingu wraz z darmowymi pakietami danych do wykorzystania. W moim przypadku w pakiecie rodzinym w Play taki pakiet
danych wykorzystany był już po pierwszym
dniu podróży. Oczywiście późniejsze opłaty za każdy 1 GB danych nie są w roamingu
na terenie Unii Europejskiej wysokie. Ale przy
dwójce dzieci, które intensywnie korzysta-
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ją z internetu przez całą 16-dniową podróż,
i stale włączonej nawigacji suma ta i tak może
urosnąć do stu lub nawet kilkuset złotych.
Gorzej, gdy trasa prowadzi przez kraje nienależące do Unii Europejskiej. Tak było w naszym przypadku. Odwiedziliśmy m.in. Monako
(które nie należy do Unii Europejskiej i gdzie
nie działają francuskie sieci komórkowe),
a przedostatniego dnia podróży musieliśmy przejechać przez Szwajcarię, a że przy
tym chcieliśmy podziwiać Alpy, wybraliśmy
zwykłą drogę, a nie autostradę. Wielu moich
znajomych przejeżdżających przez ten kraj
na własnej skórze przekonało się, czym kończy się niewyłączenie roamingu danych
na czas (rachunek wyższy o sto, a nieraz i tysiąc złotych). Chcieliśmy tego uniknąć. Dlate-
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go na naszą wyprawę zabraliśmy w ramach
testów mobilny router XoXo WiFi (https://
xoxowifi.com), który korzysta z sieci komórkowych w każdym kraju i w ramach wykupionej
usługi zapewnia szybki dostęp do internetu.

...jeden przycisk służy
do włączania i wyłączania
urządzenia oraz przełączania
kontrolki pokazującej poziom
energii we wbudowanej
baterii lub jakość połączenia
z lokalnym operatorem sieci
komórkowej.
W usłudze XoXo Wifi po prostu zamawiamy dostęp na określony czas i wybrane kraje i wypożyczamy router. Ceny nie są małe,
co więcej – z pozoru mogą wydawać się nawet
wysokie, jeśli porówna się je z pakietami danych w ramach roamingu w Unii Europejskiej.
Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak intensywnie korzystamy z internetu mobilnego podczas podróży i ile osób z niego będzie
korzystać, a także – jak już wspomniałem –
przez jakie kraje będziemy podróżować. Jeśli wyprawa – tak jak nasza – obejmuje kraje znajdujące się poza UE, wtedy XoXo WiFi
staje się atrakcyjną alternatywą. W ramach
jednej stałej opłaty możemy uzyskać nielimitowany dostęp do sieci lub wykupić określony
pakiet danych. W naszym przypadku usługa
nielimitowanego dostępu do sieci przez 16 dni
w 36 europejskich krajach (w tym tych nienależących do UE, jak wspomniane już Monako
czy Szwajcaria) to koszt rzędu 608 zł. No dobrze, ktoś powie, że przecież w kraju, do którego się leci, można kupić kartę SIM lokalnego
operatora. W sytuacji, w której przemieszczamy się szybko z jednego kraju do drugiego,
takie rozwiązanie się po prostu nie sprawdza.
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Musielibyśmy zaraz po wjeździe do Monako
czy Szwajcarii szukać salonu lokalnego operatora, na co zwyczajnie nie mieliśmy czasu.
W jednym i drugim kraju spędziliśmy od kilku
do kilkunastu godzin, a droga przez Szwajcarię wiła się przez Alpy, przecinając raczej wsie
i malutkie miasteczka, gdzie próżno szukać salonów sieci komórkowych. W sytuacji, w której
podróżujemy po różnych krajach poza Unią
Europejską, musielibyśmy za każdym razem
poświęcać dużo czasu na zorganizowanie karty SIM, za każdym razem też zostawiając nasze
dane spisane z paszportu. Przy ponad dwutygodniowej podróży przebiegającej przez różne
kraje, w których tani roaming danych nie działa, XoXo WiFi sprawdza się znakomicie. Biorąc
też pod uwagę intensywność korzystania z internetu w roamingu w Unii Europejskiej w ramach darmowych pakietów, to za korzystanie
z dostęp do sieci w naszym planie rodzinnym
w Play także zapłacilibyśmy dodatkowe 200,
anawet 300 zł. XoXo WiFi zapewniało nam wygodę korzystania z internetu w każdym kraju, który odwiedziliśmy, bezpieczeństwo danych (nie logowaliśmy się do otwartych sieci
na kempingach czy w restauracjach) i naszych
portfeli (bez niespodzianek w postaci astronomicznych sum za korzystanie z roamingu
danych w Monako czy w Szwajcarii).
Urządzenie wielkością przypomina smartfona. Wystarczy je włączyć, poczekać aż połączy
się z lokalnym operatorem i już można podłączyć się do utworzonej przez nie sieci bezprzewodowej. Jej nazwa oraz klucz dostępowy podane są na obudowie tego urządzenia
i są indywidualnie generowane dla każdego
z nich.
Jego obsługa jest banalnie prosta – jeden
przycisk służy do włączania i wyłączania
urządzenia oraz przełączania kontrolki pokazującej poziom energii we wbudowanej
baterii lub jakość połączenia z lokalnym operatorem sieci komórkowej. Do routera XoXo
WiFi można podłączyć do pięciu urządzeń,
co w naszym wypadku w zupełności wystar-
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czało – były to iPhone'y, iPad, a nawet mój
MacBook Pro. Jakość połączenia była różna
i zależała od pokrycia danego miejsca sygnałem sieci komórkowej, zwykle jednak było ono
stabilne i szybkie.

Thule Subterra
Convertible Carry-on
Trudno wybrać się w długą podróż bez bagażu.
Nic zatem dziwnego, że tył naszego Dustera zapełnił się różnego rodzaju wakacyjnymi akcesoriami, walizkami, torbami czy rozkładanym
w kilka sekund namiotem (przy takim bardzo
nomadycznym trybie podróży, podczas której
niemal każdą noc spędza się w innym miejscu, szybkie rozkładanie i składanie namiotu
bardzo się przydaje). Od ponad roku moim
nieodłącznym kompanem podróży jest torba
podróżna Thule Subterra, którą szybko można zmienić w plecak i która posiada specjalny
przedział na laptopa z odpowiednim pokrowcem, a właściwie mniejszą torbą, mieszczącą nie tylko komputer, ale też tablet i różne
akcesoria (np. baterię, kabelki i ładowarkę).
Właściwa torba Thule Subterra swoją formą
z usztywnionymi bokami przypomina niewielką walizkę, która zmieści się w komorze
bagażu podręcznego w samolocie. Jej pojemność wynosi 40 litrów, a więc jest na tyle
pakowna, że śmiało można włożyć do niej

50

ubrania na kilka dni. Posiada osobną komorę na buty lub brudną odzież oraz zamykaną na zamek błyskawiczny siatkowaną przegrodę, która utrzyma ubrania w głównej
komorze w należytym porządku. Wykonana
jest z mocnego, wodoodpornego, syntetycznego nylonu 800 D. Z tego samego materiału
zrobiono pokrowiec na laptopa i tablet. Rozwiązanie jest niezwykle wygodne – wszystkie
rzeczy można trzymać razem, a w sytuacji, gdy
chcę zabrać ze sobą tylko elektronikę, wyjmuję z torby ten sprzęt w specjalnym pokrowcu
z paskiem pozwalającym zawiesić całość na
ramieniu. Właściwą torbę Subterra można
oczywiście nosić jak walizkę - rączki umieszczone są na jej trzech bokach, dzięki temu
naprawdę łatwo ją podnieść, wyjąć z luku bagażowego w kabinie samolotu czy – tak jak
podczas tej podróży – wyciągnąć z bagażnika.
Można też kilkoma szybkimi ruchami zamienić ją w plecak, dzięki ukrytym w niej szelkom.
40 litrów to być może niewiele jak na 16-dniową wyprawę. W rzeczywistości z powodzeniem
wystarczy. Przekonaliśmy się, że zabraliśmy ze
sobą zbyt dużo rzeczy. Co więcej, na polach
namiotowych, na których się zatrzymywaliśmy
we Francji i we Włoszech (w Hiszpanii spaliśmy u przyjaciół i rodziny), dostępne były
pralnie. W przyszłym roku bagaż, jaki zabierzemy na kolejną wyprawę tego typu, będzie
zdecydowanie mniejszy.
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Rzeczy drobne, ale jakże
ważne
O tym, jak szybko ubywa energii z baterii mojego MacBooka Pro, pisałem już przynajmniej
kilkukrotnie. Zabrałem go oczywiście na naszą wyprawę, po to by codziennie otworzyć
go i sprawdzić, co dzieje się na MyApple. Czasem musiałem też popracować dłużej w Xcode, jeśli tworzone przeze mnie aplikacje wymagały wprowadzenia szybko jakichś ważnych
zmian (takie są niestety uroki pracy freelancera, że tak naprawdę nigdy nie jest się do końca
na wakacjach). Energia w baterii tego komputera z otwartym Xcode wystarcza mniej więcej
na dwie godziny. Przy całodziennym zwiedza-
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niu i noclegach na polach namiotowych na
miejscach bez elektryczności ładowanie tego
komputera było dla mnie sprawą krytyczną. Tutaj przydała się opisywana już przeze
mnie na MyApple ładowarka Pepper–Jobs
PDQC63W z gniazdem USB-C Power Delivery.
Podczas dłuższych przejazdów podłączałem ją
do gniazda elektrycznego i za jej pomocą ładowałem komputer. Na podorędziu miałem
też zawsze power bank Pepper–Jobs, także
wyposażony w gniazdo USB-C Power Delivery.
Dzięki nim mój MacBook Pro był zawsze gotowy do pracy.
W przyszłym roku czeka nas kolejna taka wyprawa, tym razem zamierzamy dotrzeć dalej
na południe.
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Grote Markt,
Antwerpia,Belgia

Malownicze kanały belgijskiej
Brugii
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Promenada nad brzegiem Morza Północnego
w belgijskiej Ostendzie

Działo kolejowe, z którego Niemcy ostrzeliwali Anglię
Bateria Todt, Cap Gris Nez, Francja

Niemiecki bunkier działa Baterii Todt,
Cap Gris Nez, Francja
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Megalityczny menhir w Bretanii, Francja.

Malownicze miasteczko Locronan w Bretanii, Francja.
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Niemiecka baza u-botów w Lorient
w Bretanii, Francja.

Czołg Sherman M4 przed muzeum broni pancernej
w Saumur, Francja.
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Niemiecki czołg Tygrys Królewski w muzeum
broni pancernej w Saumur, Francja.

Messerschmidt BF109 w muzeum lotnictwa
pod Tuluzą, Francja.

Concorde przed muzeum lotnictwa
pod Tuluzą, Francja.
56



Fotorelacja

Zamek Castillo De Loarre na zboczach Pirenejów,
Hiszpania. Tu kręcono „Królestwo Niebieskie”.

Bazylika katedralna w Saragossie, Hiszpania. Tutaj
pamięć o Polakach jest wciąż silna.
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Najlepiej zachowany rzymski amfiteatr,
Nîmes, Francja.

I najlepiej zachowana rzymska świątynia, Nîmes, Francja.
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Fotorelacja

Rzymski akwedukt Pont Du Gard, Francja.

Najlepiej zachowany teatr rzymski w Orange, Francja.
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Fotorelacja

Rzymskie miasto Glanum w Prowansji, Francja.

San Jean w Alpach Górnej Prowansji, Francja.
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Fotorelacja

Przełom rzeki Verdon w Alpach Górnej
Prowansji, Francja.

Wybrzeże Morza Śródziemnego, Prowansja, Francja.
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Fotorelacja

Salon Apple w Mediolanie, Włochy.

Gdzieś w Alpach w drodze do domu.
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