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Spis treści
Pomimo tego, że świat trochę zwalił się nam
na głowy, to jedna rzecz na szczęście pozostaje niezmienna. Idą Święta i wciąż możemy obdarowywać
się nawzajem, czy też samych siebie, prezentami.
Jak co roku chcemy pomóc Wam w wyborze najlepszych naszym zdaniem gadżetów, które zadowolą
nie tylko technologicznych geeków – takich jak my.
Jesteśmy także po całkiem sporej liczbie premier sprzętowych, na liście możliwych prezentów pojawią się więc na pewno nowe iPhone'y
czy nowe komputery Mac (te z własnymi układami
Apple M1), a pewnie i nowe konsole – PlayStation 5
i Xbox Series X. W bieżącym numerze znajdziecie
więc także podpowiedź, które z tych urządzeń wybrać. Oczywiście na tych urządzeniach nasze rekomendacje się nie kończą. W numerze polecamy
Waszej uwadze także sprzęt audio i inne akcesoria.
Kiedy już uporacie się z wyborem świątecznych
prezentów, to warto wybrać się razem z Marcelem
Gawronem w kolejną podróż w daleki świąt.
W imieniu całej redakcji życzę Wam miłej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Opinia

Jakiego Maca teraz wybrać?
Jacek Zięba



Zgodnie z zapowiedziami, Apple zaprezentowało pierwsze komputery Mac
z autorskim SoC – M1. To nie pierwsza zmiana architektury procesorów,
na jaką zdecydowała się kalifornijska firma, ale z całą pewnością najważniejsza. Tym razem korporacja postawiła bowiem na swoje rozwiązania,
które z powodzeniem były wykorzystywane w urządzeniach mobilnych, takich jak iPhone czy iPad.
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M1 – nowy rozdział
Stworzony z myślą o komputerach Mac SoC
Apple oparty na architekturze ARM składa
się z ośmiordzeniowego CPU oraz ośmiordzeniowego GPU i posiada w sumie 16 miliardów tranzystorów opartych na 5-nanometrowym procesie technologicznym. Warto
w tym momencie dodać, że Intel powoli zbiera się do przejścia na proces 7-nanometrowy
w ramach swojego cyklu Tick-Tock. Należy jednak z rezerwą podchodzić do testów porównawczych M1 z układami Intela, które przeprowadza między innymi Geekbench. Krótkie
przeprowadzanie operacji jednowątkowych
lub wielowątkowych nie oddaje wydajności,
jaka jest potrzebna w codziennej pracy. Dopiero szybkość renderowania filmów, kompilacji kodu, uruchamiania programów w zoptymalizowanym środowisku (tj. w aplikacjach
dostosowanych do nowej architektury) i tym
podobnych, pozwala na zauważenie realnych
różnic.
Apple nie zdradziło na ten moment żadnych
szczegółów dotyczących chipu M1. Budowa
SoC jest jednak zbliżona do tego, co znamy
z mobilnych rozwiązań A-X. Nie chciałbym
wchodzić w szczegóły techniczne, tym bardziej, że nie są one jeszcze w pełni znane,
ale warto już teraz zwrócić uwagę na przykład
na zamontowanie pamięci DRAM obok matrycy obliczeniowej, aby zapewnić skuteczne
chłodzenie.

...większe zyski przez
uniezależnienie od Intela,
szybszy rozwój autorskich
rozwiązań (...) oraz zbliżenie
systemów macOS i iOS
do siebie
5

Czy powolna ucieczka Apple od Intela to dobry ruch? Odpowiedź na to pytanie przyniesie
czas, ale wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej tak. Apple zdominowało rynek mobilnych SoC, zostawiając w tyle konkurencję –
teraz sprawdzone rozwiązania technologiczne
trafią do komputerów Mac. Ma to oczywiście
całą gamę plusów – większe zyski przez uniezależnienie od Intela, szybszy rozwój autorskich rozwiązań (Intel od lat jest krytykowany
za powolne działania w tej sprawie) oraz zbliżenie systemów macOS i iOS do siebie,
co ułatwi tworzenie uniwersalnych aplikacji.
Podstawowa trudność dotyczy migracji z jednej architektury na drugą, ale pierwsze opinie
deweloperów są bardzo obiecujące – z pewnością już teraz widzicie w Mac App Store
wiele aktualizacji programów, które zostały
dostosowane do M1. Oczywiście wiele starszych, nierozwijanych programów przestanie
być wspieranych i prawdopodobnie niemożliwe stanie się wykorzystanie Boot Campa, a tym samym zainstalowanie na Macu
Windowsa. Najtrudniejsze dla użytkowników
powinno być jednak tylko pierwsze pół roku
– Photoshop zostanie zaktualizowany na początku przyszłego roku, obecnie na Macach
z M1 nie działa Docker czy CocoaPods.

Wydajność
CPU M1 osiąga według Apple szczytową konsumpcję mocy na poziomie 18 W. W przypadku rozwiązań Intela czy AMD ta wartość
to 35-40 W (zakładam, że jest to porównanie
dla operacji wielowątkowych). Wykorzystywana przez Apple architektura gwarantuje
większą liczbę IPC (instrukcji na cykl), większą
wydajność przy niskim taktowaniu oraz niższy
pobór mocy. W materiałach zaprezentowanych na konferencji kalifornijskiej korporacji
można łatwo zauważyć, że w porównaniu z architekturą x86, SoC Apple zapewnia (szczytowo) 40% więcej mocy przy 40% zużycia energii
elektrycznej. Przy mocy 10 W wydajnościowa
przepaść między rozwiązaniem Apple a kon-
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kurencji jest 2,5-krotna. W przypadku porównań GPU, różnica dla 10 W jest 2-krotna. Efekt
— czas pracy laptopów na baterii został wydłużony nawet do 20 godzin.
Czy M1 zawiera jednak najszybsze rdzenie CPU
na świecie? Patrząc na zastosowanie czterech
wysokowydajnościowych rdzeni z mikroarchitekturą Firestorm (taktowanie powyżej 3 GhZ
i 50% więcej pamięci podręcznej L2 w porównaniu z konkurencją) oraz 16 miliardów tranzystorów (1/3 więcej niż w chipie A14), wydaje
się to być wysoce prawdopodobne.

Moim zdaniem w tym
momencie wiemy za mało
o SoC Apple, aby odpowiedź
była tutaj jednoznaczna.

Migracja
Rosetta II, czyli warstwa kompilacji zastosowana w systemie macOS Big Sur, ma pozwolić
na uruchomienie aplikacji skompilowanych
pod układy Intela na Macach z SoC Apple –
wszystko to w trakcie instalacji programu.
Rosetta II nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. Już teraz pojawiają się informacje
o braku możliwości translacji instrukcji wektorowych AVX, AVX2 i AVX512, rozszerzeń jądra
oraz aplikacji Virtual Machine x8664.
Problematyczne może być też dla niektórych
użytkowników ograniczenie dotyczące RAM-u
– 16 GB może okazać się niewystarczające
dla tych bardziej wymagających. Czas jednak
pokaże, jak macOS radzi sobie z gospodarowaniem pamięcią podręczną przy nowej architekturze.
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Którego Maca
teraz wybrać?
Chipy M1 znajdziemy obecnie w trzech modelach Maców: MacBooku Air, 13-calowym
MacBooku Pro i Macu mini. W tym pierwszym
przypadku Apple nie daje już możliwości wybrania wariantu z procesorem Intela. Po którego Maca więc sięgnąć?
Nie chciałbym poświęcać tego artykułu
na rozpatrywanie zalet i wad poszczególnych
Maców oraz skupiać się na dostosowaniu
konkretnej konfiguracji do potrzeb danego
użytkownika. Portfolio Apple zostało ostatnio nieco uproszczone – mamy MacBooka Air
dla „zwykłych użytkowników”, MacBooka Pro
dla osób potrzebujących większej mocy
lub większych ekranów oraz de facto cztery stacjonarne Maki, między którymi różnice
są na tyle znaczące, że wybór w przypadku
decyzji zakupowych nie powinien być trudny.
Najtrudniejsze pytanie to teraz „Intel
czy M1?”. Moim zdaniem w tym momencie
wiemy za mało o SoC Apple, aby odpowiedź
była tutaj jednoznaczna. Osobiście poczekałbym na pierwsze testy porównawcze chipów, sprawdził kompatybilność programów,
z których korzystam… i wstrzymał się z zakupem do premiery drugiej generacji układu M1
(czyli zapewne M2). Jednocześnie mam świadomość, że użytkownikom o podstawowych
potrzebach dotyczących komputera nowe
rozwiązanie Apple przyniesie mnóstwo satysfakcji i otrzymają sprzęt, który będzie wydajny,
nie będzie się szybko grzał i długo wytrzyma
na jednym ładowaniu baterii. Jeżeli jednak
Wasze potrzeby są większe lub opisane wyżej
ograniczenia są dla Was istotne, to poczekajcie. Proces dostosowania nawet najpopularniejszych programów do nowej architektury
zajmie przynajmniej kilka następnych miesięcy.
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Jakiego iPhone'a wybrać?
Grzegorz Świątek



W październiku Apple zaprezentowało cztery nowe modele iPhone’ów 12 mini, 12, 12 Pro i 12 Pro Max. To o jeden więcej niż w przypadku oferty
z poprzedniego roku i sprzed dwóch lat. Nowością jest model mini, którego gabaryty są nieco mniejsze niż iPhone’a 8 i wszystkich innych modeli,
które mają taką samą konstrukcję. Poza najnowszymi modelami, w oficjalnej dystrybucji Apple dostępne są jeszcze nowe iPhone’y SE oraz modele
XR i 11. Możliwość wyboru spośród siedmiu modeli przyprawić może mniej
obeznanych w temacie o zawrót głowy, a z drugiej strony sprawia, że oferta
dostosowana jest do potrzeb różnych grup odbiorców.
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Postaramy się w przystępny sposób przedstawić każdy z dostępnych modeli, unikając
podawania ciężkostrawnych dla przeciętnego
użytkownika informacji, takich jak liczba rdzeni układu Neural Engine, pojemność baterii
mierzona w miliamperogodzinach, jasność
ekranu mierzona w nitach czy liczba pikseli na cal wyświetlacza. Oczywiście nie odpowiemy na pytanie zadane w tytule, ponieważ
każdy użytkownik ma swoje indywidualne potrzeby i powinen dostosować do nich kupowane urządzenie. Ten krótki poradnik pomoże w podjęciu tej decyzji.

Osoby, które nie mają
porównania z lepszymi
modelami, nie będą miały
problemu z korzystaniem
z niego.

iPhone SE
Najtańszy z oferowanych modeli. Wersja
z najmniejszą pamięcią kosztuje 2199 złotych.
Zadebiutował w kwietniu bieżącego roku,
ale wyposażony jest w zeszłoroczny procesor.
To ważne z punktu widzenia okresu wsparcia tego urządzenia przez Apple. Wyposażenie tego telefonu w starszy model procesora
oznacza tyle, że będzie on otrzymywać aktualizacje sytemu operacyjnego krócej niż również tegoroczne modele serii 12, które posiadają najnowszy procesor. Poprawki systemu
są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nowy system oznacza także
wprowadzanie nowych funkcji, które obsłuży telefon. SE jest niemal najmniejszy z całej stawki i ma najmniejszy wyświetlacz. Nie-
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co mniejsze wymiary ma najnowszy 12 mini,
ale ze względu na zupełnie inną konstrukcję
jego wyświetlacz jest zdecydowanie większy.
W SE zastosowano stary i wypróbowany system do autoryzacji użytkownika - Touch ID,
czyli potocznie „odblokowywanie telefonu
za pomocą odcisku palca”. Pozostałe modele wykorzystują do tego celu skanowanie
twarzy użytkownika. SE ma także najkrótszy
z całej stawki czas pracy na baterii oraz najsłabszy wyświetlacz. Nie oznacza to, że nie da
się na niego patrzeć. Osoby, które nie mają
porównania z lepszymi modelami, nie będą
miały problemu z korzystaniem z niego. SE
ma także najsłabszy ze wszystkich opisywanych modeli aparat. Podobnie jak w przypadku wyświetlacza nie oznacza to, że zdjęć nie
da się oglądać. Doskonale sprawdzi się jako
aparat do robienia zdjęć na wakacjach
czy u cioci na imieninach.

iPhone XR
Najstarszy z oferowanych modeli. Wersja
z najmniejszą pamięcią kosztuje 2599 złotych. Zadebiutował w październiku 2018
roku, ale wówczas wyposażony był w najnowszy procesor, który jest jednak rok starszy niż w przypadku modelu SE. Oznacza to,
że może być krócej wspierany oraz jest mniej
wydajny. Najbardziej widoczną różnicą jest
wygląd telefonu. W odróżnieniu od SE, XR
charakteryzuje się bezramkową konstrukcją,
co oznacza, że znacznie większą (prawie całą)
część przodu stanowi ekran. Telefon wyposażony jest w skaner twarzy, tzw. Face ID, który – poza innym niż w przypadku SE sposobem odblokowywania – umożliwia obsługę
Memoji, czyli ruszających się awatarów. Według testów porównawczych wydajność modelu XR jest o niecałe 20% mniejsza niż modelu SE. XR jest zdecydowanie większy od SE
i ma zdecydowanie większy ekran. Warto przy
tej okazji dodać, że jakość wyświetlanego
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obrazu jest bardzo podobna. Należy zwrócić uwagę, że zdecydowanie większe rozmiary mogą być problemem dla osób z małymi
dłońmi. Podobna jest też jakość wykonywanych przez oba te smartfony zdjęć. Dużą różnicą jest czas pracy na baterii. Według Apple,
bateria w XR umożliwia trzy godziny dłuższe
odtwarzanie wideo i aż 25 godzin dłuższe odtwarzanie dźwięku niż w przypadku SE.

zdjęć przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Z tyłu znajdują się dwa obiektywy, a jeden z nich posiada dwukrotny zoom
optyczny, umożliwiający oddalenie rejestrowanego obrazu. Lepszy jest też przedni aparat, co przyda się tym, którzy uwielbiają robić
selfie albo dużo rozmawiają przez FaceTime'a
czy Skype’a.

iPhone 12 (mini)
Telefon wygląda niemal
jak XR i ma taki sam ekran
– zarówno co do wielkości,
jak i jakości wyświetlanego
obrazu. Bateria jest jeszcze
nieco lepsza niż w przypadku
XR.

iPhone 11
Średniak, ponieważ kupując go, nie musimy
godzić się na aż tyle kompromisów, jak w przypadku wyżej opisanych modeli. Tworząc go,
Apple wzięło to, co najlepsze z SE i XR. Wersja
z najmniejszą pamięcią kosztuje 3149 złotych.
Zadebiutował we wrześniu 2019 roku i wyposażony jest w ten sam procesor co SE, co oznacza, że charakteryzuje się taką samą wydajnością i będzie tak samo długo wspierany.
Telefon wygląda niemal jak XR i ma taki sam
ekran – zarówno co do wielkości, jak i jakości wyświetlanego obrazu. Bateria jest jeszcze
nieco lepsza niż w przypadku XR. Na uwagę
zasługuje tutaj aparat, który ma najlepsze parametry ze wszystkich opisanych do tej pory
urządzeń. Szczególnie ważny jest tryb nocny,
który umożliwia wykonywanie dobrej jakości
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Niemal najwyższa półka. Mini z najmniejszą
pamięcią kosztuje 3599 złotych. Zadebiutował w październiku bieżącego roku. Wszystkie iPhone’y 12 obsługują sieć komórkową 5G,
która pozwala bardzo szybko ściągać dane.
Nowością są także magnetyczne akcesoria
i ładowarki bezprzewodowe, które znacznie
uprzyjemniają proces podłączania ładowarki
do telefonu. Poza tym można też smartfony
ładować w tradycyjny sposób. Mini to najmniejszy gabarytowo iPhone ze wszystkich
obecnie oferowanych. Jest nieco mniejszy od
SE, ale przekątna jego ekranu jest o prawie
2 cm dłuższa, a to całkiem sporo. Osiągnięto to dzięki jeszcze węższym ramkom wokół
ekranu niż w przypadku XR i 11. W iPhone’ach
serii 12 wszystko jest dużo lepsze niż w modelach, które do tej pory były opisane. Wyposażone są w najnowszy procesor, który jest
o około 25% bardziej wydajny niż ten montowany w iPhone’ach SE i 11. Zupełnie inny jest
także wyświetlacz. Obraz jest dużo bardziej
wyraźny i jaśniejszy. W nowych iPhone’ach
zastosowano nowoczesną warstwę ochronną, która sprawia, że ekran jest o wiele bardziej wytrzymały na upadki niż w starszych
smartfonach. Nowe modele charakteryzują
się także znacznie wyższym stopniem wodoodporności. Dużo lepsza jest także jakość
wykonywanych zdjęć. Czas pracy jest trochę
krótszy niż w przypadku XR i to chyba największa wada tego smartfona.
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iPhone 12
Większy mini. iPhone 12 z najmniejszą pamięcią kosztuje 4199 złotych. Zadebiutował w październiku bieżącego roku. Poza ceną i wielkością, od mini różni się praktycznie tylko czasem
pracy na baterii. W 12 jest on znacznie dłuższy
i wynosi tyle co w przypadku modelu 11.

Nowe iPhone’y serii Pro
wyposażone zostały
także w skaner LiDAR,
czyli w urządzenie,
które emituje
promieniowanie
elektromagnetyczne z zakresu
światła widzialnego, zwane
potocznie laserem, o małej
mocy.

iPhone 12 Pro
Top. Model z najmniejszą pamięcią kosztuje 5199 złotych. Zadebiutował w październiku bieżącego roku. Posiada wszystko to,
co 12 i 12 mini i jeszcze więcej. Wielkość ekranu taka sama jak w przypadku 12, ale jakość
obrazu jest jeszcze lepsza. Czas pracy na baterii zbliżony do tego, co oferuje 12. To, co robi
największą różnicę, to aparat, który wyposażony jest w trzy obiektywy, umożliwiające przybliżanie i oddalanie rejestrowanego obrazu.
Nowe iPhone’y serii Pro wyposażone zostały
także w skaner LiDAR, czyli w urządzenie, które emituje promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, zwane
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potocznie laserem, o małej mocy. Rozproszenie tych promieni rejestrowane jest przez
wbudowany w to urządzenie teleskop i na tej
podstawie tworzone są szczegółowe trójwymiarowe mapy otoczenia. Przyczynia się on
do znacznie usprawnionej obsługi zdjęć portretowych w trybie nocnym, usprawnia proces
automatycznego ustawiania ostrości w słabym świetle i daje zupełnie nowe możliwości
związane z technologią rozszerzonej rzeczywistości.

iPhone 12 Pro Max
Top topów. Model z najmniejszą pamięcią
kosztuje 5699 złotych. Zadebiutował w październiku bieżącego roku. Posiada wszystko to, co 12 Pro i jeszcze więcej – najdłuższy
ze wszystkich modeli czas pracy na baterii,
jeszcze lepszy niż w przypadku 12 Pro aparat.
W sieci spotkać można stwierdzenia, że ten
smartfon będzie w stanie zastąpić profesjonalne aparaty fotograficzne, tak zwane lustrzanki.
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Xbox Series X i PlayStation 5 z punktu
widzenia użytkownika sprzętu Apple
Marek Gawryłowicz

Systemy iOS, iPadOS i macOS oferują dostęp do wielu naprawdę dobrych
i wartych uwagi gier, jednak próżno tam szukać najnowszych hitów klasy
AAA. Z tego powodu użytkownicy sprzętu Apple, chcący pograć w takie produkcje, często sięgają po konsole do gier. Wielu z nich stanęło więc obecnie przed dylematem, którą z zaprezentowanych niedawno przedstawicielek
nowej generacji wybrać?
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Microsoft i Sony rozpoczęły niedawno kolejny rozdział sagi Konsolowych Wojen, wprowadzając na rynek nowe modele Xboksa
i PlayStation. Mimo iż obie firmy prezentują
nieco odmienne podejście do tego, jak powinna wyglądać przyszłość tej branży, wybór
między ich nowymi produktami nie jest wcale taki łatwy. Integracja z ekosystemem Apple
nie jest może kluczową cechą przy zakupie nowej konsoli, jednak dla osób niezdecydowanych nawet taka drobnostka może ostatecznie
przeważyć szalę na jedną ze stron. W poniższym artykule postaram się przybliżyć Wam,
w jaki sposób Xbox Series X i PlayStation 5
współpracują z produktami i usługami tej firmy, oraz jak wyglądają obecnie perspektywy
na ich dalszy rozwój w tym zakresie.

...PS Remote Play, służy
do strumieniowania gier
uruchomionych na konsoli
na urządzenia z systemem
iOS lub iPadOS, pozwalając
tym samym wykorzystać
iPhone'a lub iPada w roli
bezprzewodowego ekranu.
Aplikacje PlayStation
w App Store
Sony oferuje obecnie dwie oficjalne aplikacje dla iOS współpracujące z PlayStation 5.
Pierwsza z nich, nazywająca się po prostu
PlayStation App, to wielofunkcyjna aplikacja pozwalająca obsługiwać niektóre funkcje konsoli z poziomu iPhone'a lub iPada.
Za jej pomocą możemy m.in. przeglądać
13

ofertę sklepu PlayStation Store, inicjować
pobieranie gier z naszej biblioteki, uruchamiać te już pobrane oraz zarządzać pamięcią konsoli. PlayStation App daje też dostęp
do funkcji społecznościowych, pozwalając
nam sprawdzić, którzy znajomi są aktualnie
online i w jakie gry grają, wysyłać im wiadomości oraz przeglądać ich profile i kolekcje
zdobytych trofeów. Znajdziemy w niej też zakładkę z najnowszymi informacjami ze świata
PlayStation oraz wpisami z oficjalnego bloga
poświęconego tej konsoli.
Druga aplikacja, PS Remote Play, służy do strumieniowania gier uruchomionych na konsoli na urządzenia z systemem iOS lub iPadOS,
pozwalając tym samym wykorzystać iPhone'a
lub iPada w roli bezprzewodowego ekranu.
Dodatkowo może ona też służyć do wprowadzania tekstu podczas korzystania z konsoli.
Niestety, w chwili obecnej aplikacja ta ma jeden dość poważny mankament - nie obsługuje pada DualSense od PlayStation 5, a jedynie
starszy DualShock 4 z PlayStation 4. Jeśli więc
nie posiadamy tego modelu (a dokupywanie
go do „piątki" jest trochę bez sensu, bo jego
możliwości współpracy z tą konsolą są mocno ograniczone), pozostaje nam wyłącznie
sterowanie za pomocą przycisków ekranowych, co nie jest najwygodniejsze. Na szczęście wszystko wskazuje na to, iż wsparcie
dla nowego kontrolera pojawi się już niebawem (być może nawet przed publikacją tego
artykułu).

Aplikacje Xbox
w App Store
Microsoft oferuje natomiast trzy aplikacje
współpracujące z Xboksem Series X. Pierwsza
i (przynajmniej na razie) najważniejsza nazywa się po prostu Xbox. Jest to odpowiednik
obu opisywanych wcześniej aplikacji od Sony,
łączący jednak wszystkie ich funkcje w jed-
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ną całość i dodający jeszcze kilka dodatków i usprawnień. Podobnie jak w przypadku PlayStation App możemy za jej pomocą
przeglądać ofertę sklepu, pobierać, instalować i uruchamiać gry z naszej biblioteki,
zarządzać pamięcią konsoli oraz korzystać
z jej funkcji społecznościowych. Dodatkowo
możemy też za jej pomocą oglądać nagrania
i zrzuty ekranu wykonane przez nas podczas
gry, zarządzać nimi i udostępniać je znajomym. Aplikacja Xbox umożliwia też strumieniowanie gier z Xboksa na urządzenia z iOS
i iPadOS. W chwili obecnej znajdziemy tu ten
sam problem co w PS Remote Play – brak
wsparcia dla pada od najnowszej konsoli jednak Microsoft zapowiedział już oficjalnie,
że pojawi się ono niedługo. Druga aplikacja,
Xbox Family Settings, skierowana jest do rodziców chcących nadzorować to, jak ich pociechy korzystają z konsoli. Za jej pomocą
można m.in. sprawdzić, ile czasu dzieci spędzają przed ekranem i ustawić im limity, zablokować dostęp do treści z nieodpowiedniej
grupy wiekowej oraz zobaczyć, z kim utrzymują kontakt za pośrednictwem społecznościowych funkcji konsoli.

Ta naprawdę świetna
i bardzo atrakcyjna opcja
została niestety zablokowana
przez restrykcyjny regulamin
App Store, celowo
utrudniający usługom
tego typu możliwość
zaistnienia na platformach
należących do Apple.
Trzecia aplikacja służy natomiast do zarządzania powiązaną z Xboksem usługą Game
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Pass, oferującą użytkownikom nieograniczony
dostęp do ponad setki gier w zamian za stosunkowo niewysoki abonament. W tej chwili
pozwala ona jedynie przeglądać gry dostępne obecnie w katalogu usługi i instalować
je na naszej konsoli. Nie znajdziemy tu więc
jednej z najważniejszych funkcji, jakie oferuje ta sama aplikacja w wersji dla Androida,
czyli możliwości strumieniowania wybranych gier z chmury (a nie z konsoli, jak ma
to miejsce w aplikacjach Xbox i PS Remote
Play). Ta naprawdę świetna i bardzo atrakcyjna opcja została niestety zablokowana
przez restrykcyjny regulamin App Store, celowo utrudniający usługom tego typu możliwość zaistnienia na platformach należących
do Apple. Microsoft zapowiedział jednak,
że mimo wszystko zamierza znaleźć sposób
na udostępnienie tej funkcji użytkownikom
iOS (najprawdopodobniej osiągną to za pomocą webowej aplikacji uruchamianej przez
przeglądarkę). Jeśli im się to uda, Game Pass
stanie się naprawdę atrakcyjnym dodatkiem, mocno przemawiającym na korzyść
Xboksa. Niestety, w swojej obecnej formie
nie jest to jednak zbyt interesująca aplikacja.

Aplikacje na konsolach
Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X
oferują dostęp do aplikacji Apple TV, za pośrednictwem której możemy oglądać nie tylko filmy i seriale z katalogu Apple TV+,
ale też wszystkie inne materiały wideo zakupione na platformach Apple (w tym płatne „kanały telewizyjne”, z których większość
nie jest jednak obecnie dostępna w Polsce).
Niestety, na tym kończy się oficjalna obecność Apple na konsolach, a szkoda, bo firma
ta mogłaby zaoferować użytkownikom znacznie więcej. Najbardziej dziwi mnie brak konsolowej aplikacji dla usługi Apple Music, która z pewnością cieszyłaby się równie dużym
(a być może nawet większym) zainteresowa-



Porównanie

niem. Fajnie byłoby też zobaczyć w nowych
konsolach oficjalne wsparcie dla AirPlay
i HomeKit. Rozumiem oczywiście, że jeszcze
bardziej osłabiłoby to pozycję przystawki
Apple TV, jednak skoro Apple nie ma problemu z udostępnianiem tych funkcji bezpośrednio w telewizorach, konsole również mogłyby je otrzymać. Użytkownicy Xboksa mogą
częściowo nadrobić wspomniane braki za pomocą płatnej aplikacji AirServer, pozwalającej korzystać na konsoli z AirPlay, Google Cast
i Miracast. Nie jest to może rozwiązanie idealne, ale jak komuś bardzo zależy, przynajmniej
ma jakąś opcję. W przypadku PlayStation 5
nie znajdziemy niestety nawet jakiejkolwiek
nieoficjalnej aplikacji, która umożliwiałaby
taką formę współpracy z urządzeniami Apple.

Kontrolery
W chwili, gdy piszę te słowa, pady dołączane do konsol PlayStation 5 i Xbox Series X
nie mogą jeszcze współpracować z systemami
Apple, jednak producenci zapewniają, że pełne wsparcie zostanie wprowadzone już niedługo. Można więc powiedzieć, że kupując
którąkolwiek z konsol otrzymujemy w zestawie również przydatne akcesorium, mogące znacznie uprzyjemnić nam granie na naszych iUrządzeniach, Macach czy Apple TV.
Spośród obu nowych kontrolerów zdecydowanie lepiej wypada DualSense, dołączany
do PlayStation 5, który oferuje kilka nowatorskich rozwiązań. Najciekawiej prezentuje
się mechanizm zmiany oporu spustów, który otwiera przed twórcami gier nowe kreatywne możliwości (np. spusty mogą chodzić lżej,
gdy nasza postać walczy lekkim mieczem,
a ciężej, gdy sięgnie po dwuręczny topór).
DualSense został też wyposażony w mikrofon
oraz znany już z poprzedniego modelu panel
dotykowy. Na tym tle pad od nowego Xboksa
prezentuje się niezbyt imponująco, będąc
w zasadzie jedynie lekko odświeżoną wer-
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sją modelu z poprzedniej generacji. Z drugiej
strony należy jednak pamiętać, że na razie
przewaga DualSense (przynajmniej gdy chodzi o współpracę z systemami Apple) jest czysto teoretyczna, gdyż póki co żadna gra dostępna w App Store nie używa nowych funkcji
tego kontrolera. Dopiero za jakiś czas przekonamy się, czy deweloperzy gier na systemy
Apple zdecydują się w jakiś sposób wykorzystać jego możliwości, czy też pozostaną one
zarezerwowane jedynie dla konsolowych gier.

Podsumowanie
Jeśli patrzeć na obie nowe konsole tylko
pod względem ich integracji z ekosystemem
Apple, Xbox Series X ma niewielką przewagę nad PlayStation 5, oferując bardziej rozbudowane aplikacje i (nieoficjalne) wsparcie
dla AirPlay. Może ona jednak już niedługo
znacznie się powiększyć, jeśli Microsoft spełni swoje obietnice i pomimo utrudnień stwarzanych przez Apple udostępni swoją usługę
strumieniowania gier z chmury użytkownikom iOS, oferując tym samym w ramach jednego abonamentu nieograniczony dostęp
do pokaźnego katalogu gier zarówno na konsoli Xbox, jak i iUrządzeniach. Na korzyść
PlayStation 5 przemawia obecnie w zasadzie
jedynie ciekawszy kontroler, jednak dopiero
przyszłość pokaże, czy deweloperzy zdecydują się w jakiś sposób wykorzystać oferowane
przez niego możliwości.
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List do Mikołaja
Grzegorz Świątek



Jak ten czas leci. To już mój piąty list otwarty do Świętego Mikołaja. Bardzo
polubiłem tę formę komunikacji, ponieważ okazała się ona niezwykle skuteczna. Święty jest chyba fanem magazynu MyApple, ponieważ odkąd zacząłem publikować te listy, to coś z przedstawionych propozycji prezentowych
znajduję pod moją choinką. W związku z tym, w tym roku znów postanowiłem
przedstawić propozycje prezentów, z których sam bardzo bym się ucieszył.
Będą to więc prezenty dla dużego chłopca, lubiącego nowoczesną technologię użytkową.
16



Jaki prezent?

Karta podarunkowa
do internetowych
sklepów Apple
Dyżurny prezent, o którym wspomniałem chyba w każdym opublikowanym do tej pory liście. Lubię go dostawać i dawać. Każdy, kto korzysta z urządzeń marki Apple, z pewnością
się z takiego prezentu ucieszy. Aby go kupić,
nie trzeba wychodzić z domu. Można także wybrać dowolną kwotę, na którą opiewać
będzie karta. Jest to więc prezent, który dopasować można do grubości swojego portfela. Kolejną zaletą jest to, że można kupić
go na ostatnią chwilę i przesłać do obdarowywanego. Aby kupić kartę, trzeba w aplikacji
AppStore stuknąć w ikonkę awatara znajdującą się w prawym górnym rogu i wybrać zakładkę „Wyślij kartę podarunkową pocztą email”.
W nowym oknie należy wpisać adres e-mail
odbiorcy, który używany jest jako Apple ID,
nazwę nadawcy, treść wiadomości oraz wybrać wartość prezentu i datę dostarczenia
go do odbiorcy. Za środki znajdujące się na
karcie zapłacić można za aplikacje, książki,
muzykę oraz filmy. Wszystko to kupić można
w sklepach on-line należących do Apple.
Cena: dowolna.

Zdalnie sterowany
pojazd terenowy
Lego Technic (42099)
Klocki Lego to drugi dyżurny prezent. Bardzo
lubię je dostawać. Tym razem w oko wpadł
mi zdalnie sterowany samochód. Co więcej, sterowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji, którą pobrać można ze sklepu AppStore lub Google Play. Samochód ma
19 cm wysokości, 33 cm długości i 22 cm szerokości. Auto napędzają aż trzy silniki. Aplikacja pozwala niezwykle precyzyjnie sterować
pojazdem. Może on jeździć do przodu, do tyłu,
a także skręcać, przyspieszać, hamować i pokonywać przeszkody. Co więcej, samochód
wysyła informacje o swoim statusie do aplikacji, która dzięki temu wyświetla informacje
o prędkości, a nawet o przechyłach modelu.
Model ma wysokie niezależne zawieszenie
i duże koła, co umożliwia pokonywanie najbardziej wymagających przeszkód. W aplikacji
znajdziemy także sekcję wyzwań, dzięki której
kierowcy będą mieć możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności.
Cena: około 750 złotych.

17



Jaki prezent?

HomePod mini
Jeden z najnowszych produktów marki Apple,
a zarazem dość egzotyczny prezent, bo nie
jest dostępny w polskiej dystrybucji. Kupić
można go jednak u naszych zachodnich sąsiadów - w Niemczech. Wszyscy są bardzo
zaskoczeni ceną tego głośnika. Biorąc pod
uwagę ceny innych produktów marki Apple,
jest on niezwykle tani, bo kosztuje 96,50 euro,
czyli niecałe 450 złotych. Dla porównania,
skórzane etui do iPhone’a 12 Pro Max kosztuje 299 złotych – trochę mniej, ale to tylko etui.
Za nieco ponad 400 złotych otrzymujemy
zatem bezprzewodowy, inteligentny głośnik
marki Apple. Głośnik ma niecałe 8,5 centymetra wysokości, ale poza odtwarzaniem muzyki
umożliwia także zarządzanie smart domem
dzięki Siri i integracji z aplikacją Dom. Posiada również funkcję domowego intercomu,
pozwalającego na przesyłanie krótkich wiadomości głosowych pomiędzy głośnikami.
Cena: około 450 złotych.

Apple Watch Series 6
Najdroższy prezent z mojej tegorocznej listy. To najnowszy model smartwatcha marki Apple, którego nikomu nie trzeba chyba
przedstawiać. Warto jednak zwrócić na niego
uwagę z co najmniej jednego powodu. W odróżnieniu od starszych modeli posiada czujnik
mierzący nasycenie tlenem krwi, czyli może
zastąpić pulsoksymetr. Monitorowanie tego
parametru jest niezwykle istotne w czasach
panującej pandemii koronawirusa. Spadek
nasycenia krwi tlenem poniżej 95% oznaczać
może problemy z oddychaniem, które są jednym z objawów choroby wywoływanej przez
tego wirusa. Poza tym zegarek na bieżąco
monitoruje tętno i w razie potrzeby wysyła
powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim
tętnie, a także o arytmii, czyli zaburzeniach
pracy serca. Co więcej, zegarek potrafi wykonać również badanie EKG. Badanie, które kiedyś możliwe było do wykonania tylko w szpitalu, teraz przeprowadzić można praktycznie
w każdym miejscu przy użyciu swojego zegarka.
Cena: od 1899 złotych.
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Przejściówka z USB-C
Prezent dla posiadaczy nowych modeli MacBooków. Komputery te wyposażone
są jedynie w porty Thunderbolt 3, co mocno ogranicza możliwość podłączenia do nich
urządzeń peryferyjnych. Mówiąc potocznym
językiem, nie podłączymy do nich tradycyjnego pendrive’a czy rzutnika. Przejściówki podłącza się do jednego lub dwóch portów komputera – zależnie od modelu. Są to urządzenia
posiadające wiele różnych gniazd, do których
podłączyć można różne urządzenia. Większość modeli wyposażonych jest w gniazda
USB-A, USB-C oraz HDMI. Dostępne są także modele z gniazdami pozwalającymi na odczyt kart pamięci, gniazdami jack do podłączenia słuchawek. Wybór jest bardzo duży.
Przejściówki produkuje nawet firma Apple,
ale warto zwrócić uwagę na inne propozycje. Najpopularniejsi producenci to Satechi,
Elgato, Anker czy Belkin. Nie warto kupować tanich, chińskich przejściówek. Może
się okazać, że po podłączeniu kilku urządzeń
ich przepustowość nie będzie wystarczająca.
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Subiektywny świąteczny
poradnik zakupowy


Krystian Kozerawski

Każdego roku przez kolejne dwanaście miesięcy przez moje biurko i komodę
przewija się wiele różnych urządzeń czy szerzej produktów, których recenzje
pojawiają się na blogu MyApple. Z okazji startu świątecznego sezonu zakupowego postanowiłem wybrać te, które moim zdaniem będą świetnymi
prezentami dla technologicznych geeków różnej maści.
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Jeśli chodzi o akcesoria stricte komputerowe,
to tutaj w tym roku bezkonkurencyjna była
marka Logitech, ze swoimi dwoma flagowymi
produktami w wersji dla Mac: klawiaturą MX
Keys oraz myszą MX Master 3.

MX Master 3
dla komputerów Mac
Mysz należy do akcesoriów komputerowych
pierwszej potrzeby. Zwykle korzystamy z niej,
nawet pracując na laptopie z gładzikiem. Mysz
jest po prostu wygodniejsza, a MX Master 3
dla komputerów Mac nie ma sobie pod tym
względem równych. Urządzenie jest świetnie wyprofilowane pod dłoń, która włącznie
z kciukiem spoczywa niemal w całości właśnie
na nim. Bogactwo konfigurowalnych przycisków pozwala mi na korzystanie ze skrótów
klawiszowych w najczęściej wykonywanych
na Macu czynnościach (jak choćby przeskakiwanie pomiędzy biurkami czy wywoływanie
funkcji expose). Znakiem rozpoznawczym najnowszych myszek Logitech z serii MX Master
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jest stalowe magnetyczne koło przewijania
„MagSpeed”, które działa na zasadzie zapadki
elektromagnetycznej, zapewniając albo wyraźny skok podczas przewijania, albo przewijanie z szybkościami nieosiągalnymi dla innych
myszek. Jest też boczne pokrętło do przewijania poziomego. MX Master 3 dla komputerów Mac łączy się z Macami i iPadami (w sumie z trzema urządzeniami) bezprzewodowo
za pomocą Bluetooth lub radiowo (w tym wypadku należy mieć osobny odbiornik radiowy Logitech, dostępny z innymi produktami
tej marki) i faktycznie – jak deklaruje producent – pozwala na 70 dni pracy na jednym ładowaniu. Myszkę MX Master 3 dla komputerów Mac można kupić za 479 zł.

MX Keys
dla komputerów Mac
Do pełni szczęścia obok myszki Logitech
MX Master 3 dla komputerów Mac potrzeba jeszcze świetnej klawiatury, i taka także jest dostępna. I choć klawiatura to może
nie jest produkt pierwszej potrzeby,
gdyż komputer zwykle dostajemy z klawiaturą (no chyba, że jest to Mac mini), zwłaszcza
jeśli jest to laptop. Na biurku zewnętrzna klawiatura się jednak bardzo przydaje. Przede
wszystkim nie narażamy laptopa na ewentualne zalanie, no i możemy dobrać sobie produkt pod nasze palce. Taką klawiaturą jest MX
Keys dla komputerów Mac, która wizualnie
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po prostu pasuje do komputerów Mac idealnie. Urządzenie posiada ciemnoszary kolor
obudowy – świetnie pasujący do gwiezdnej
szarości mojego MacBooka Pro – i czarne
podświetlane klawisze. Te ostatnie są duże,
wyraźnie od siebie oddalone i posiadają charakterystyczne okrągłe zagłębienia. Dzięki
temu pisze się na niej szybko, nie robiąc przy
tym zbyt wielu literówek. Klawiatura może być
podłączona do trzech urządzeń, np. dwóch
komputerów Mac i iPada, czy Maca, iPada
i iPhone’a. Osobne klawisze w bloku sterowania kursorem pozwalają na szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. Pracuję na MX Keys
dla komputerów Mac od kilku miesięcy i uważam, że ta klawiatura nie ma sobie równych!
MX Keys dla komputerów Mac można kupić
za 479 zł.

Philips Brilliance 439P
Kolejnym akcesorium typu „must have”
na biurku każdego geeka jest monitor. Ja potrzebuję dużo przestrzeni, czy to do pisania,
czy kodowania, dlatego rozwiązaniem mogą
być dwa monitory albo jeden, ultrapanoramiczny – i taki miałem okazję testować w mijającym roku. Mowa o Philips Brilliance 439P
z ekranem o rozdzielczości 3840 x 1200 pikse-
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li i proporcjach 32:10. To moim zdaniem bezkonkurencyjne monstrum dla bardzo specyficznego odbiorcy: gracza lub profesjonalisty,
który potrzebuje dużo przestrzeni (tak jak ja).
Monitor ten zastępuje z powodzeniem dwa
ekrany panoramiczne o proporcjach 16:10
i może też tak działać. W trybie dzielonym
podłączymy do niego dwa komputery. Zakrzywiony ekran zapewnia przy tym świetny kąt
widzenia całej jego ogromnej powierzchni.
Doskonała jakość obrazu, do tego możliwość
podłączenia go do MacBooka za pomocą
USB-C i zasilanie z niego komputera to jego
niewątpliwe atuty. Monitor ten dostępny
jest w cenie 3600 zł.

AOC Porsche Design U32U1
Jeśli potrzebujecie czegoś bardziej klasycznego i stylowego, a przy tym oferującego
rozdzielczość 4K z zasilaniem przez USB-C,
to wśród monitorów z tej kategorii, które testowałem w minionym roku, zdecydowanym
zwycięzcą jest AOC Porsche Design U32U1.
Monitor posiada matrycę IPS o rozdzielczości
4K (3840 x 2160 pikseli) i przekątnej liczącej
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31,5 cala, zapewniającej pokrycie przestrzeni DCI-P3. Obraz na tym monitorze wygląda jak żywy właśnie ze względu na kolory,
jak i rozdzielczość. Dodać do tego nietuzinkowy design przygotowany przez projektantów
ze studia F.A. Porsche i mamy produkt moim
zdaniem idealny zarówno do pracy, gier,
jak i oglądania filmów. Wspomniany design
to także ciekawe rozwiązania ułatwiające pracę. Hub z portami wyprowadzono poza monitor do charakterystycznej lśniącej skrzynki,
stanowiącej jakby część nogi, na której opiera się monitor. To tam podłączamy kabelki, które zostają w tym samym miejscu, nawet gdy obrócimy monitor do pionu. Szczerze
polecam tym z Was, którzy szukają wygodnego, pięknego i zapewniającego świetny obraz
monitora 4K w cenie niższej od pewnej nóżki
Apple. Można go bowiem mieć już za około
3600 zł.

Sonos Arc tworzy przestrzenną scenę dźwiękową z subtelnie odseparowanymi dialogami.
Świetne brzmienie nie tylko tego soundbaru,
ale i innych produktów Sonosa, to m.in. zasługa systemu Trueplay – konfiguracji dźwięku
pod pomieszczenie i miejsce, w którym dany
głośnik jest ustawiony. Wspomnieć należy,
że Sonos Arc łączy się z domową siecią WiFi,
wspiera AirPlay i może być częścią systemu
multiroom. Urządzenie nie jest tanie, kosztuje
3899 zł, ale na pewno warte jest swojej ceny.

Sonos Arc

Fresh'n Rebel Clam
ANC DGTL

Jeśli chodzi o dźwięk w pokoju, to moim aktualnym zdecydowanym liderem jest Sonos.
W mijającym roku firma ta pokazała zupełnie nowy soundbar Sonos Arc, wspierający
technologię Dolby Atmos, który miałem okazję testować przez kilka tygodni. Urządzenie
to brzmi świetnie nie tylko podczas oglądania filmów, ale to właśnie dla nich został
stworzony i podczas seansów filmowych rozwija skrzydła. Dzięki 11 głośnikom, z których
każdy napędzany jest własnym wzmacniaczem klasy D, i wspomnianemu Dolby Atmos,
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Jeśli szukacie niedrogich, wygodnych i dobrze grających - jak na swoją cenę oczywiście
– słuchawek nausznych, to z całym sercem
mogę Wam polecić słuchawki holenderskiej
marki Fresh'n Rebel, a dokładnie najnowszy
model CLAM ANC DGTL. Jest to rozszerzona
wersja starszych słuchawek CLAM ANC. Została ona wyposażona w cyfrowy aktywny system
redukcji hałasu (starsza wersja ma pasywny
system analogowy) oraz funkcję ambient sound pozwalającą na przesyłanie do słucha-
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wek głosu. Jest też funkcja automatycznego
wstrzymywania odtwarzania po zdjęciu ich
z głowy. Tak jak poprzedni model, charakteryzują się mocnym i dość głębokim basem
oraz wyraźnym środkiem. Z powodzeniem
nadadzą się właśnie do codziennych odsłuchów w pracy czy w podróży. Słuchawki
te to mój prywatny koń pociągowy. Słucham
w nich muzyki w podróży, ale i w domu, odcinając się systemem redukcji hałasu od dźwięków otoczenia. Świetnie nadadzą się także
do wideokonferencji czy rozmów audio. Dużym plusem jest czas pracy na jednym ładowaniu wahający się od 13 godzin przy włączonym cyfrowym aktywnym systemie redukcji
hałasu do 26 godzin bez działania tego systemu. To naprawdę dużo i – co ważne - producent tutaj nie rzuca słów na wiatr. Słuchawki
Fresh'n Rebel Clam ANC DGTL można dostać
w cenie około 775 zł.

Audeze LCD-1
Jeśli jednak chcecie raczyć
się muzyką
i brzmieniem, odkrywać wszystkie subtelne smaczki i być blisko muzyków niemalże
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jak w studio, to zdecydowanie polecam Wam
klasyczne przewodowe słuchawki Audeze
LCD-1. To produkt, w którym liczy się przede
wszystkim brzmienie, a brzmią wręcz niesamowicie dzięki przetwornikom planarnym,
które firma Audeze rozwija od lat. Słuchawki grają bardzo naturalnie i pełnym pasmem,
bez uwydatniania żadnych częstotliwości.
Muzyka w tych słuchawkach brzmi tak, jak została nagrana i wyprodukowana. Co ważne,
poradzą one sobie z każdym gatunkiem muzycznym, od newage’owych plumkań i buddyjskich dzwonów po ostre i ciężkie brzmienia
Slayera. Audeze LCD-1 to nie tylko jedne z najlepiej brzmiących słuchawek, które miałem
okazję testować w minionym roku, ale i słuchawki z najlepszym moim zdaniem stosunkiem jakości i brzmienia do ceny, a ta jest naprawdę atrakcyjna, bo wynosi 1649 zł.

Steelseries Nimbus+
W moim poradniku zakupowym nie powinno zabraknąć akcesoriów dla iPhone’ów
i iPadów. Zdecydowałem się jednak na jedno,
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kontroler gier Steelseries Nimbus+. Mijający,
niezbyt szczęśliwy rok, pod względem rzeczy przyjemnych stał m.in. pod znakiem gier,
szczególnie tych pojawiających się w Apple
Arcade. Obecnie znaleźć tam można ponad
140 tytułów, wśród których są gry zręcznościowe, przygodowe, w widoku z pierwszej
czy trzeciej osoby. W wiele z nich najlepiej grać
za pomocą kontrolera, a jednym z lepszych
jest moim zdaniem Steelseries Nimbus+. Jego
forma łączy elementy znane z kontrolera
do PlayStation i do Xboksa. Kształt i klawisze
A, B, X, Y to zdecydowane nawiązania do konsoli Microsoftu, a układ analogowych joysticków jest taki jak w game padzie PlayStation.
Całość jest wygodna i solidnie wykonana,
a dodatkowo w komplecie znajdziecie uchwyt
na iPhone’a. Oczywiście Nimbus+ sprawdzi
się także jako kontroler podłączony do iPada
czy Apple TV. Urządzenie może pracować
na jednym ładowaniu aż 50 godzin. Możecie
go mieć już za około 365 złotych.
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Thule Paramount 27L
Mniejsze lub większe akcesoria (no może
poza soundbarem) oraz nasze MacBooki Pro
w czymś czasem trzeba nosić. Na koniec zostawiłem jeden z najlepszych moim zdaniem
plecaków, które pojawiły się w mijającym
roku na rynku, a konkretnie w ofercie dobrze
znanej szwedzkiej firmy Thule. Mowa o plecaku Paramount 27L, czyli o pojemności 27 litrów. Paramount od wielu miesięcy jest moim
plecakiem numer jeden. Wykonany z trwałej i odpornej na warunki pogodowe tkaniny
nylonowej z wodoodpornym wykończeniem
i z świetnie zorganizowaną przestrzenią służy mi do przenoszenia mojego 16-calowego MacBooka Pro, iPadów (w tym iPada Pro
12,9 cala), słuchawek, zasilaczy, baterii, a czasem i jakichś ciuchów na zmianę, gdy wyjeżdżam na dzień lub dwa. Plecak posiada osobną kieszeń na dokumenty, okulary, butelkę
z wodą, osobną zewnętrzną kieszeń na różne drobiazgi oraz osobne przedziały na laptopa, duży i mniejszy tablet. Do przedziału
komputerowego można dostać się jednocześnie z góry, jak i z boku. Thule Paramount 27L
sprawdza się zarówno podczas codziennego
poruszania się po mieście, jak i na dłuższych
wyprawach. Możecie go mieć już za 689 zł.
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Apple TV+ rok później
Marek Gawryłowicz

Usługa Apple TV+ nie miała lekkiego startu. Projekt ten rodził się długo i w bólach, a gdy Apple uznało, że czas wreszcie pokazać go publiczności, większość
osób oglądających prezentację ziewnęła i spytała „to wszystko?”. Oferta nowego serwisu streamingowego prezentowała się tak słabo na tle konkurencji, że Apple było zmuszone rozdawać dostęp do Apple TV+ jako darmowy
dodatek do innych produktów. Teraz, gdy od startu wspomnianej usługi minął już rok, warto ponownie przyjrzeć się jej bliżej, by sprawdzić, czy sytuacja
uległa choć minimalnej poprawie.
26
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Apple od samego początku miało bardzo ambitną, ale zarazem dość problematyczną wizję
tego, jak powinna wyglądać ich usługa VOD.
Zakładała ona przede wszystkim oparcie całego serwisu wyłącznie na nowych oryginalnych
produkcjach oraz bardzo restrykcyjny dobór
prezentowanych w nich treści. Takie podejście od samego początku działało na niekorzyść Apple TV+, jeszcze bardziej utrudniając
tej usłudze start na tłocznym i bardzo konkurencyjnym rynku serwisów streamingowych.
To właśnie przez nie startowy katalog filmów
i seriali wyglądał, mówiąc delikatnie, niezbyt
imponująco, co przełożyło się na chłodne
przyjęcie ze strony odbiorców (według analityków w ciągu czterech miesięcy od startu
usługi darmowy roczny okres testowy aktywowało mniej niż 10% uprawnionych do tego
osób). Mimo to Apple przez dwanaście miesięcy konsekwentnie realizowało dalej swój
pierwotny plan, nie wprowadzając w nim żadnych radykalnych zmian mających poprawić
sytuację. Jak nietrudno odgadnąć, doprowadziło to do tego, że rok po starcie Apple TV+
usługę tę nadal nękają z grubsza te same
problemy co w dniu jej premiery. Upór Apple
(w połączeniu z ładowanymi w ten projekt
pieniędzmi) ma też jednak pewne pozytywne
efekty.

Można by się spodziewać,
że gigant technologiczny
pokroju Apple, wprowadzając
na rynek nowy serwis
streamingowy, zadba
o to, by przewyższał
on konkurencję...
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Problemy techniczne
Zacznijmy od kwestii, która po premierze
Apple TV+ była dla mnie największym rozczarowaniem, a która rok później nadal kładzie się cieniem na całym projekcie. Mowa
tu o technicznych aspektach działania tej
usługi. Można by się spodziewać, że gigant
technologiczny pokroju Apple, wprowadzając
na rynek nowy serwis streamingowy, zadba
o to, by przewyższał on konkurencję chociaż
pod tym względem. Tymczasem zaraz po starcie okazało się, że Apple TV+ nie tylko nie deklasuje rywali, ale wręcz jest za nimi daleko
w tyle. Co gorsza po pierwszym roku działania
sytuacja ta nie uległa zbytniej poprawie.
Apple TV+ jest chyba jedynym serwisem VOD
nie oferującym oficjalnej aplikacji na wszystkich dużych platformach. Apple przez dwanaście miesięcy nie zdecydowało się przygotować oficjalnych aplikacji dla dwóch
najpopularniejszych na świecie systemów
operacyjnych, Android i Windows (wbrew pozorom używanych często także przez klientów
tej firmy), ani dla popularnych konsol, Xbox
i PlayStation, które w wielu domach stanowią główne centra multimedialnej rozrywki.
Dla porównania serwis Disney+, który wystartował ledwie kilkanaście dni po Apple TV+,
miał swoją oficjalną aplikację na wszystkich
tych platformach niemal od razu po starcie.
Taka sytuacja to nie tylko wpadka wizerunkowa Apple, ale też kolejny przejaw lekceważącego podejścia do klientów.
Jakby tego było mało, oficjalna aplikacja, dostępna obecnie na iOS, macOS, tvOS
i wybranych smart TV, również nie należy
do najbardziej udanych. Apple uparło się,
żeby Apple TV+ było elementem większej aplikacji telewizyjnej Apple TV, w której oprócz filmów i seriali z katalogu opisywanej tu usługi
znajdziemy również dostęp do płatnych treści z innych źródeł. Jest to niezbyt intuicyjne
i może łatwo wprowadzać w błąd. Nowi użytkownicy, nieznający dobrze oferty Apple TV+,
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mogą brać pokazywane tam filmy i seriale
za element usługi, za którą zapłacili, a potem
być nieprzyjemnie rozczarowani tym, że jednak muszą kupić je oddzielnie.
Bałagan w ofercie jest jednak czymś, do czego
użytkownik, chcąc nie chcąc, może się po jakimś czasie przyzwyczaić. Znacznie trudniejsze do przełknięcia są natomiast problemy
techniczne nękające Apple TV+. Nawet kilka
miesięcy po oficjalnym starcie serwisu, oglądając seriale regularnie, trafiałem na mniejsze
i większe błędy i niedoróbki, które sprawiały,
że czułem się, jakbym testował jakąś wczesną
wersję beta. A to odtwarzany odcinek niespodziewanie wyłączył się w połowie, a to brakowało dźwięku, a to aplikacja zapominała,
gdzie skończyłem oglądać. Raz miałem nawet sytuację, w której jeden odcinek serialu
„W obronie syna” przez dwa dni po prostu
nie chciał mi się uruchomić. Zarówno oficjalne aplikacje Apple TV, jak i przeglądarkowa
wersja serwisu omijały go i przeskakiwały natychmiast do następnego. Przeglądając fora
internetowe, odkryłem, że nie ja jeden mam
tego rodzaju problemy z Apple TV+. Aż dziw
bierze, że firma znana w dużej mierze z produkcji świetnego oprogramowania ma tyle
kłopotów z rzeczami, z którymi inne serwisy
VOD radzą sobie z łatwością.

Netflix każdego miesiąca
wprowadza do swojej
oferty prawie tyle samo
nowych autorskich
produkcji, ile Apple udało
się opublikować przez
rok, a przecież ten serwis
dodatkowo licencjonuje
także treści od firm trzecich.
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Jakość, nie ilość
Jak już wcześniej wspominałem, największym
problemem Apple TV+ w dniu premiery był
bardzo ubogi katalog, składający się z zaledwie dziewięciu tytułów, w tym tylko czterech
„pełnokrwistych” seriali, trzech produkcji
dla dzieci, filmu przyrodniczego oraz programu Oprah Winfrey. W porównaniu z ofertą
konkurentów wypadało to więc, delikatnie
mówiąc, mizernie. Chciałbym móc napisać,
że na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy sytuacja uległa zauważalnej poprawie,
jednak byłaby to gruba przesada. W chwili, gdy piszę te słowa, katalog Apple TV+
oferuje około 40 tytułów. To znacznie więcej, niż na początku, jednak nadal niewiele
w porównaniu z praktycznie dowolnym innym serwisem VOD. Co gorsza obecne tempo
dodawania nowych filmów i seriali nie daje
Apple TV+ żadnych szans na chociażby zbliżenie się do konkurencji. Netflix każdego miesiąca wprowadza do swojej oferty prawie tyle
samo nowych autorskich produkcji, ile Apple
udało się opublikować przez rok, a przecież
ten serwis dodatkowo licencjonuje także treści od firm trzecich.
Oczywiście ilość to jedno, a jakość to drugie.
Pod tym względem muszę przyznać, że pierwszy rok z Apple TV+ był dla mnie całkiem pozytywnym zaskoczeniem (choć może to wynikać z tego, iż szykowałem się na najgorsze).
Już nawet tę pierwszą skromną garstkę seriali
dostępnych na starcie oglądało mi się całkiem przyjemnie, zaś kolejne publikowane
tytuły tylko utwierdziły mnie w przekonaniu,
że jakość oryginalnych produkcji jest (i pewnie jeszcze długo będzie) najmocniejszą
stroną tej usługi. Przesadziłbym wprawdzie
pisząc, że wszystkie seriale z jej katalogu
mnie zachwyciły, ale przynajmniej wszystkie trzymały pewien poziom (czego o konkurentach, a zwłaszcza Netfliksie, powiedzieć
już nie mogę). Tym, czego na chwilę obecną najbardziej brakuje w ofercie Apple TV+,
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jest chociażby jeden hit z prawdziwego zdarzenia. Film lub serial tak dobry (albo przynajmniej tak głośny i popularny), by warto
było tylko dla niego wykupić abonament.
Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby pierwsza
taka produkcja pojawiła się tam już w ciągu
następnego roku, najwyżej dwóch.

Teraz jednak o kłopotach
słychać coraz rzadziej,
za to widać wyraźnie,
że do współpracy z Apple
coraz chętniej garną się
znane hollywoodzkie
gwiazdy...
Mój optymizm w tej kwestii wynika głównie
z tego, iż Apple zrobiło ostatnio naprawdę
niesamowite postępy w kontaktach z filmowcami i wytwórniami. Jeszcze całkiem niedawno większość wieści „zza kulis” dotyczyła
problemów z produkcją i konfliktów między
Apple a ludźmi odpowiedzialnymi za tworzenie treści dla Apple TV+ (związane z tym roszady personalne i wynikające z nich opóźnienia były jedną z głównych przyczyn niewielkiej
liczby gotowych produkcji w startowym katalogu). Teraz jednak o kłopotach słychać coraz
rzadziej, za to widać wyraźnie, że do współpracy z Apple coraz chętniej garną się znane hollywoodzkie gwiazdy, reżyserzy, producenci i scenarzyści. Martin Scorsese, Robert
De Niro, Leonardo DiCaprio, Robert Downey
Jr., Alfonso Cuarón, Tom Hanks, bracia Russo
oraz Ridley Scott to tylko niektóre z osób, które pracują obecnie nad nowymi produkcjami
dla Apple TV+. Trudno ocenić, czy to zasługa pieniędzy szczodrze pompowanych przez
Apple w ten projekt, czy też może po prostu
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przedstawiciele firmy zaczęli lepiej odnajdywać się w świecie showbiznesu. Tak czy inaczej, sytuacja ta daje nadzieję na to, iż przyszłe seriale i filmy powstające na potrzeby
Apple TV+ podniosą poprzeczkę jeszcze wyżej,
niż miało to miejsce w przypadku tego, co widzieliśmy do tej pory.

Streaming
w czasach zarazy
Sporym wyzwaniem dla Apple TV+ okazała
się być pandemia koronawirusa COVID-19,
która przyczyniła się do licznych opóźnień
w pracach nad filmami i serialami dla tej
usługi. Z problemem tym zmaga się cała
branża filmowa i telewizyjna, jednak serwis
streamingowy Apple ucierpiał na tym wyjątkowo mocno. Jest to dość nieoczekiwany efekt uboczny pomysłu opierania całego
katalogu wyłącznie na nowych oryginalnych
produkcjach. Podczas gdy konkurenci mogą
w oczekiwaniu na opóźnione seriale nadal powiększać swoją ofertę, licencjonując
starsze tytuły od firm trzecich, w przypadku
Apple TV+ każde opóźnienie oznacza dotkliwe spowolnienie rozwoju katalogu. W efekcie
usługa ta, zamiast małymi krokami nadrabiać
dystans do konkurencji, z biegiem czasu zostaje jeszcze bardziej w tyle.
Trudno odgadnąć, jak zachowa się Apple, jeśli podobna sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas, albo gdy wręcz ulegnie ona pogorszeniu. Czy gdy znajdziemy się w sytuacji,
w której tempo publikacji nowych seriali i filmów zwolni do tego stopnia, że nawet najbardziej zagorzali fani stracą zainteresowanie
tą usługą, osoby zarządzające Apple TV+ będą
twardo trzymać się planu i udawać, że wszystko jest w porządku, czy też postanowią odejść
od pierwotnych założeń i zacząć licencjonować seriale i filmy od firm trzecich? Oczywiście mam nadzieję, że nie będziemy musieli
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poznawać odpowiedzi na to pytanie, jednak
ostatnie miesiące pokazały, że trzeba się poważnie liczyć z taką możliwością.

Apple One
Rok temu, gdy usługa Apple TV+ dopiero
startowała, Apple zdecydowało się dodawać
rok dostępu gratis do większości produktów
ze swojej oferty. Taki ruch nie tylko pomógł
nagłośnić start nowej usługi, ale też uratował
firmę przed wizerunkową wpadką, jaką prawdopodobnie byłaby niezbyt imponująca liczba użytkowników chcących płacić pełen abonament za serwis oferujący jedynie garstkę
seriali (przypomnę jeszcze raz - według analityków ponad 90% uprawnionych klientów
nie aktywowała nawet darmowego rocznego
okresu testowego). Jako iż niemal rok po premierze oferta Apple TV+ nadal nie wyglądała
specjalnie zachęcająco, wiele osób spodziewało się, że Apple powtórzy tę samą promocję przy okazji premiery kolejnej generacji
iPhone'ów. Tak się jednak nie stało. Użytkownicy wciąż jeszcze korzystający z darmowego
okresu próbnego będą już więc niedługo musieli zdecydować, czy usługa ta jest dla nich
warta opłacania comiesięcznego abonamentu. Ogromny wpływ na ich decyzję będzie
mieć zapewne Apple One - nowy pakiet usług
wprowadzony niedawno do oferty Apple.
Apple One oferuje dostęp do Apple TV+,
Apple Arcade i Apple Music za jeden śmiesznie niski (i to nie tylko jak na standardy Apple)
abonament, dorzucając jeszcze do tego dodatkowe miejsce w chmurze iCloud. Oferta
ta jest na tyle atrakcyjna, że większość osób
chcących korzystać chociaż z jednej z tych
usług zapewne zdecyduje się wziąć wszystkie
w pakiecie, bo różnica w cenie jest naprawdę
niewielka. Taki układ sprawia, że łatwiej przymknąć oko na wszystkie braki i niedostatki
Apple TV+ i traktować ją jako swego rodzaju
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dodatek do innych serwisów. Mówiąc wprost:
jeśli Apple w przyszłym roku będzie chwalić
się wysoką liczbą subskrybentów Apple TV+,
to najprawdopodobniej będzie to głównie
dzięki osobom, które wykupiły Apple One,
bo było tylko o kilka złotych droższe od samego Apple Music.

Podsumowanie
Apple TV+ rok po oficjalnym starcie wciąż
boryka się z tymi samymi problemami, które zniechęcały do korzystania z tej usługi
w dniu jej premiery. Najbardziej dotkliwym
z nich jest niewielki wybór filmów i seriali
oraz bardzo wolne tempo przybywania nowych pozycji, które w przyszłości może zostać
jeszcze bardziej spowolnione przez szalejącą
na całym świecie pandemię. Wprawdzie większość oryginalnych produkcji Apple trzyma
naprawdę całkiem wysoki poziom, a nawiązana w ostatnich miesiącach współpraca z kolejnymi znanymi nazwiskami ze świata showbiznesu dobrze wróży na przyszłość, jednak
to wciąż za mało, by móc konkurować z innymi dostępnymi na rynku serwisami VOD. Sytuację ratuje jednak wprowadzony niedawno
pakiet usług Apple One, który jest tak atrakcyjny cenowo, że pozwala przymknąć oko
na wszelkie niedostatki Apple TV+.
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Bose QuietComfort Earbuds
Jacek Zięba



Blisko rok temu recenzowałem dla Was AirPodsy Pro, których od tego czasu
używam kilka razy w tygodniu – głównie w trakcie treningów czy spacerów.
Zdecydowanie częściej sięgam jednak po wokółuszne słuchawki QC 35 firmy
Bose, która kilka tygodni temu wypuściła na rynek konkurenta AirPodsów –
słuchawki QuietComfort EarBuds.
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Etui
Etui Bose QuietComfort EarBuds jest znacząco większe od tego, które znajdziemy w zestawie ze słuchawkami Apple. Z tyłu zostało umiejscowione złącze USB-C, a od spodu
powierzchnia do ładowania indukcyjnego.
Na przodzie umieszczono diody informujące o poziomie naładowania oraz przycisk
do otwierania. W środku znajdziemy otwory,
w których umieścić należy słuchawki – na ich
dole można zobaczyć styki przekazujące
energię elektryczną. Pomiędzy nimi ulokowano przycisk służący do aktywacji trybu parowania.
Etui bardzo ładnie wygląda i nie powinno
się (w przeciwieństwie do tego, w którym nosimy AirPodsy) rysować, ze względu na matowe wykończenie. Niestety dużym problemem
są jego wymiary, które uniemożliwiają przechowywanie go w kieszeni. Szkoda, to duży
atut dla wszyskich, którzy chcą zabrać słuchawki na spacer albo bieganie.

Przy „główce” słuchawek
ulokowano końcówkę
wentyla, który odprowadza
powietrze z wnętrza naszego
ucha, wyrównując ciśnienie...
Słuchawki
W słuchawkach Bose QuietComfort EarBuds
od strony ucha znajdziemy silikonową końcówkę z „haczykiem”, który poprawia utrzymanie słuchawek w jednej pozycji w uchu.
Zmiana końcówki na inny rozmiar (trzy dostępne w zestawie) jest bardzo prosta i zajmuje nie więcej niż 20 sekund.
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Od wewnętrznej strony umieszczono pierwszy
mikrofon, który analizuje dźwięki wewnętrz
naszego ucha i poprawia działanie ANC. Podobny mikrofon znajduje się na zewnętrznej
stronie, jednak w tym miejscu zbiera dźwięki
rozchodzące się wokół nas. Przy „główce” słuchawek ulokowano końcówkę wentyla, który odprowadza powietrze z wnętrza naszego
ucha, wyrównując ciśnienie – bardzo poprawia to komfort użytkowania oraz efekt działania ANC.
Od zewnętrznej strony ulokowano obszar
pozwalający na sterowanie odtwarzaczem,
przełączanie się między trybami ANC (można ustawić skróty do dziesięciostopniowej
skali), aktywację Siri oraz wywołanie informacji o poziomie naładowania. Podobnie
jak w przypadku AirPodsów Pro, tak i tutaj
mam duże niezrozumienie dla producenta,
dlaczego nie umożliwił sterowania głośnością.

Ergonomia
W trakcie testów Bose QuietComfort EarBuds
korzystałem ze słuchawek w różnych sytuacjach. Biegałem, siedziałem przed biurkiem,
ćwiczyłem siłowo – słuchawki, podobnie
jak AirPodsy Pro, wypadały mi z ucha tylko
w momencie, gdy moja głowa była pochylona do dołu i wykonywała mocniejsze ruchy
(na przykład przy treningu brzucha). Oczywiście należy mieć na uwadze, że to subiektywne odczucie, wynikające z tego, jak skonstruowane jest moje ucho – być może u innych
użytkowników wszystko byłoby w porządku.
Mam poczucie, że Bose QuietComfort EarBuds
leżą w uchu pewniej niż AirPodsy Pro – prawdopodobnie ze względu na zastosowanie „haczyka”, o którym pisałem wyżej. Muszę jednak
zaznaczyć, że Bose QuietComfort EarBuds wystają z ucha zdecydowanie bardziej niż kon-
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kurent w postaci urządzenia Apple – osobiście nie przeszkadzało mi to w codziennym
użytkowaniu, ale zwracam na to uwagę.

W połączeniu z bardzo dobrą
izolacją, jaką zapewniają
silikonowe końcówki,
oraz działaniem wentyla,
który odprowadza powietrze
z naszego ucha, efekt
jest niesamowity.
ANC
Nikt nie potrafi tak dopracować trybu ANC,
jak robi to Bose, i znajduje to swoje odbicie także w przypadku modelu QuietComfort
EarBuds. Słuchawki niwelują hałas i przytłumiają rozmowy toczące się wokół nas
w biurze. W połączeniu z bardzo dobrą izolacją, jaką zapewniają silikonowe końcówki,
oraz działaniem wentyla, który odprowadza
powietrze z naszego ucha, efekt jest niesamowity.
Od ponad trzech lat korzystam z wokółusznych słuchawek Bose QC35 z ANC i od roku
z AirPodsów Pro – nie wyobrażam już sobie
posiadania tego typu sprzętu, który wspomnianej wyżej technologii byłby pozbawiony.
Rozwiązanie to umożliwia bowiem nie tylko
odcięcie się od dźwięków z zewnątrz (co ułatwia koncentrację i pozwala lepiej skupić
się na słuchanej muzyce), ale też pozwala zadbać o słuch. Co robimy, gdy chcemy zagłuszyć
otaczający nas hałas? Zwiększamy głośność.
W przypadku słuchawek z ANC nie jest to konieczne.
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Recenzując rok temu AirPodsy Pro, zwracałem
uwagę na fakt, że ANC działa w nich bardzo
dobrze. Bose poszło jednak jeszcze o krok dalej i efekt jest jeszcze lepszy. Nie mogę napisać o znaczącej różnicy, ale podczas testów
w otoczeniu różnych dźwięków dało się odczuć lepsze działanie technologii Bose.
Na plus względem AirPodsów warto wymienić dziesięciostopniową skalę działania ANC
– sam zawsze korzystam z maksymalnej wartości, ale jeżeli ktoś chce być bardziej „świadomy” otoczenia wokół niego, to z pewnością
doceni tę opcję.

Jakość dźwięku
Bose QuietComfort EarBuds to jedne z lepiej grających słuchawek w swojej kategorii.
Czy grają lepiej od AirPodsów Pro? Moim zdaniem nie, choć różnica nie jest duża i uwidocznia się przede wszystkich w przypadku
basów, które są tutaj nieco bardziej płytkie.
Na pewno na jakość dźwięku wpływa obecność technologii ANC – użytkownik ma bowiem możliwość odcięcia się od hałasu i szumu wokół niego. Bose QuietComfort EarBuds
są bardzo wyważone w swoim charakterze,
żadne pasma nie wybijają się tutaj ponad
inne.
Słuchawki charakteryzują się przyzwoitą dynamiką i separacją. Prezentowana scena
nie jest duża, nie ma wiele do zaoferowania
w kwestii głębi. Na szczęście nie można tu zaobserwować żadnej ziarnistości i trzasków,
dźwięk jest bardzo czysty. Na plus dodam jednak, że przy wyłączonym odtwarzaczu, a włączonym ANC (polecam, gdy trzeba odciąć
się od otoczenia, a nie ma się ochoty na muzykę) Bose QuietComfort EarBuds gwarantują
ogromne wyciszenie, podczas gdy AirPodsom
Pro towarzyszy w tej sytuacji lekki szum.
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Bose QuietComfort EarBuds to nie są słuchawki dla osób, które oczekują najwyższej
jakości dźwięku. Oceniam je jednak przez
pryzmat swojej kategorii, a w tej wypadają
po prostu świetnie. Sprzęt z pewnością zadowoli większość użytkowników – na mnie i kilku osobach, z którymi rozmawiałem, zrobił
bardzo dobre wrażenie.

Czas pracy na baterii
Bose QuietComfort EarBuds pozwalają
na około sześć godzin pracy – myślę, że to wynik bardzo dobry, o dwie godziny lepszy
niż w przypadku AirPodsów Pro. Na szczęście
akumulator wbudowany w etui pozwala szybko naładować słuchawki dodatkowe dwa razy.

AirPodsy Pro wraz ze swoim etui są tak poręcznym sprzętem, że miałem je ciągle
przy sobie (a przynajmniej tak było przed
pandemią). Nawet idąc z pracy na lunch
albo z psem na spacer, wkładam słuchawki
do uszu, aby posłuchać muzyki albo podcastu.
Ze względu na duże etui sprzętu Bose wiem,
że częściej zostawałyby w torbie na siłownię
– po prostu nie mieszczą się w mojej kieszeni.
Oczywiście problem ten może nie być tak dotkliwy dla osób, które zawsze noszą plecak,
torebkę itp.
W tym miejscu warto również wspomnieć
o aplikacji do obsługi słuchawek. Muszę jednak zaznaczyć, że po początkowej konfiguracji, o której pisałem już wyżej, prawdopodobnie rzadko będziemy z niej korzystać.

Co wybrać
Ze względu na duże
etui sprzętu Bose wiem,
że częściej zostawałyby
w torbie na siłownię –
po prostu nie mieszczą
się w mojej kieszeni.
Użytkowanie
Brakuje mi rozwiązania, do którego przyzwyczaiły mnie moje Bose QC35 – łączenia
się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Korzystając z QuietComfort EarBuds połączonych z MacBookiem, muszę ręcznie wybrać
je z menu na iPhonie, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki ze smartfona. Na szczęście
można zrobić to z Centrum Kontroli systemu
iOS.
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Bose QuietComfort EarBuds czy AirPodsy Pro?
Wybór nie jest prosty, szczególnie że oba
urządzenia znajdują się obecnie na podobnej półce cenowej. Mimo mojej ogromnej
sympatii do firmy Bose postawiłbym jednak
na AirPodsy Pro – ładniejszy wygląd, lepsza
jakość dźwięku, zintegrowanie z systemem
iOS i mniejsze etui, które jednocześnie gwarantuje więcej godzin odtwarzania muzyki.
Nawet takie plusy, jak nieznacznie lepsze ANC
czy lepsza ergonomia nie wpłynęłyby na moją
decyzję, choć zdaję sobie sprawę, że każdy
użytkownik przywiązuje inną wagę do różnych
aspektów użytkowania słuchawek.
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Podstawki Twelve South z serii Curve
zwiększające komfort pracy
z komputerami Apple
Jakub Świtek



Niektórzy producenci akcesoriów wśród użytkowników mają opinię niemal
kultowych. Szczególnie jest to często spotykane u użytkowników sprzętów
Apple. Jedną z takich firm jest amerykański TwelveSouth, który w swojej
ofercie ma produkty zaprojektowane głównie dla urządzeń z nadgryzionym
jabłkiem. Niedawno zaprezentowała ona zupełnie nowe akcesorium.
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Mowa o podstawce Curve Riser przeznaczonej
między innymi dla iMaca, iMaca Pro lub zewnętrznego monitora. Jej konstrukcja jest
bardzo minimalistyczna i elegancka. Została
ona wykonana ze stali z zachowaniem dbałości o jak najmniejsze detale - tak jak na produkty tej firmy przystało. Pod dolną częścią
akcesorium zastosowano gumy, które chronią
biurko przed potencjalnym zarysowaniem
oraz zapobiegają przypadkowym przesunięciom. Dzięki zaokrągleniom oraz czarnemu,
matowemu kolorowi idealnie pasuje do podstawki Curve przeznaczonej dla MacBooków.
Curve Riser podnosi monitor o około
10,6 centymetra, dzięki czemu zwiększa ergonomię oraz komfort korzystania z ekranu
- sytuacja oczywiście zależy również od urządzenia, z którego korzystamy oraz od wysokości krzesła oraz biurka. W moim przypadku
zewnętrzny monitor był umiejscowiony niemal idealnie na wysokości oczu. W przypadku
komputera iMac musiałem minimalnie obniżyć biurko.

Producent przygotował
również specjalną półeczkę
umożliwiającą
umiejscowienie różnego
rodzaju akcesoriów,
od słuchawek, dysków,
stacji dokującej
aż po Maka Mini.

Powierzchnia, na której stawia się iMaca, cechuje się następującymi wymiarami - 25,5 cm
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x 24,5 cm. Warto dodać, że według firmy podstawka została przetestowana ze wszystkimi
dostępnymi komputerami iMac, monitorami
LG z serii UltraFine oraz ekranem Apple Pro
Display XDR z podstawką Pro Stand. Producent przygotował również specjalną półeczkę
umożliwiającą umiejscowienie różnego rodzaju akcesoriów, od słuchawek, dysków, stacji
dokującej aż po Maka Mini. Wymiary tej przegrody to 4,45 cm x 25,5 cm x 24,5 cm. Jest ona
bardzo pojemna, dzięki czemu można schować tam kilka rzeczy. Warto wspomnieć również o specjalnych otworach, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.
Jest to niezwykle przydatne, gdy włożymy tam
na przykład komputer Apple lub inne urządzenie elektryczne.
Pomiędzy półką a blatem dostępna jest pewna przestrzeń, którą można wykorzystać
na przykład na ładowarkę indukcyjną. Należy pamiętać, że obszar ten jest trochę ograniczony przez nóżki konstrukcji. Waga całego
akcesorium to 0,65 kilograma.
W ofercie firmy dostępna jest również wspomniana wyżej podstawka Curve przeznaczona dla MacBooków. Potencjalni klienci mogą
wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych
- białą lub czarną. Obie są matowe.
Omawiana konstrukcja została wykonana z jednego kawałka wysokiej jakości stali, dzięki czemu jest ona bardzo stabilna
oraz wytrzymała. „Widełki”, na których kładzie
się MacBooka, zostały pokryte warstwą szarego silikonu z małymi wypustkami, który zapobiega zarysowaniu obudowy komputera
oraz jednocześnie uniemożliwia jego przesuwanie. Natomiast na spodzie podstawki zastosowano gumy, które tak jak w przypadku
Curve Riser, zabezpieczają biurko oraz gwarantują stabilną pracę.
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Ekran skierowany jest
w stronę użytkownika
na wysokości oczu, dzięki
czemu nie trzeba schylać
głowy, żeby dostrzec jego
zawartość.
Głównym zadaniem podstawki jest podniesienie ekranu MacBooka na odpowiednią wysokość, pozwalającą na komfortową pracę.
Ekran skierowany jest w stronę użytkownika
na wysokości oczu, dzięki czemu nie trzeba schylać głowy, żeby dostrzec jego zawartość. W przypadku pracy z monitorem zewnętrznym, oba wyświetlacze - wbudowany
oraz zewnętrzny - są na tym samym poziomie,
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co również niebywale wpływa na komfort pracy oraz na nasze zdrowie. Dodatkowym atutem tego akcesorium jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia komputera poprzez
swobodny przepływ powietrza.
Curve Riser został wyceniony na 79,99 dolarów amerykańskich. W przypadku podstawki przeznaczonej dla MacBooka jej koszt
to 59,99 dolarów. Oba akcesoria idealnie
sprawdzą się zarówno w warunkach biurowych, jak i w pracy w domu. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu cechują się one dobrym wyglądem oraz zwiększają przestrzeń
dostępną na biurku. Dodatkowo zapewniają one wysoką ergonomię, która ma wpływ
na komfort pracy, często zmniejszając zmęczenie, co przekłada się również na nasze samopoczucie oraz zdrowie.
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Gibraltar
- tutaj kończy i zaczyna się Europa


Marcel Gawron
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W powyższym tytule nie ma błędu, jest to absolutnie poprawne stwierdzenie. Choć ciężko
je zrozumieć, nie będąc choćby raz na tym
spornym kawałeczku ziemi.
Pierwszy raz nawiedziłem „The Rock”
w 2011 roku i od tamtego czasu powróciłem już
czterokrotnie na ten skrawek naszego kontynentu (bo ciężko sobie wyobrazić, że 6,5 km2
to wiele - sporo rolników ma większe areały)
Mityczne Słupy Heraklesa, które do dziś widnieją m.in. w herbie Hiszpanii, to właśnie
dzisiejszy Gibraltar. Nie ma w tym przypadku, bowiem w dawnych wiekach opanowanie
tego miejsca na styku dwóch kontynentów
stanowiło o potędze. Pierwsze osadnictwo
miało tu miejsce już ok. 40 tysięcy lat temu,
co miałby potwierdzać znaleziony w 2012 roku
w jednej z jaskiń rysunek (a więc czasy człowieka neandertalskiego). Później gibraltarska
skała stawała się oznaką panowania u wyjścia z Morza Śródziemnego – najpierw pojawili się tutaj Fenicjanie, potem Kartagińczycy,
aż w końcu Rzymianie. Miejsce już w dawnych
wiekach stanowiło poniekąd granicę znanego bezpiecznego świata basenu śródziemnomorskiego. Tutaj w VIII w. rozpoczął się podbój Iberii przez Arabów. Ziemia została odbita
dopiero podczas hiszpańskiej rekonkwisty
w 1462 roku.
Po pokoju utrechckim w roku 1713 Brytyjczycy
przejęli panowanie nad półwyspem. Pozostaje on w ich władaniu do dnia dzisiejszego.

Jego najnowsza historia zaczyna się od II wojny światowej, kiedy obok Malty i Cypru pełnił funkcję jednej z najważniejszych baz
wojskowych na Morzu Śródziemnym. Wtedy
to mieszkańcy Gibraltaru stanęli przed koniecznością opuszczenia własnych domów
i emigracji w inne części Zjednoczonego
Królestwa. Był to czas bardzo dla nich smutny, ale konieczny. O swoich wojennych losach
niejednokrotnie opowiadali mi moi dobrzy
przyjaciele, którzy są rodowitymi Gibraltarczykami – niektórzy udali się do Londynu, inni
zaś np. na Jamajkę.
Czasy najnowsze to trwanie przy Koronie i ciągnące się od prawie 300 lat pretensje Hiszpanii
o to, że ten mały skrawek lądu otoczony przez
jej własne ziemie nie należy do niej. Choć
jak wiadomo, w obliczu jej odmiennego stanowiska co do swoich afrykańskich posiadłości w Maroku ( Ceuty i Melilla ) stanowi to jeden z najbadziej znamienitych przykładów
dyplomatycznej hipokryzji. Stosunki między
Hiszpanią a Gibraltarem zaczęły się stabilizować po 1975 roku, kiedy zmarł generał Franco.
Jeszcze pod koniec rządów po przegranym
referendum (w którym obywatele Gibraltaru
w miażdżącej przewadze 12128 do 44 głosów
opowiedzieli się za brytyjską zwierzchnością)
zablokował on przejście graniczne i odciął jakiekolwiek połączenia lądowe z Gibraltarem.
W latach 1969-1985 można było się do niego
dostać tylko drogą morską lub powietrzną.
Dzisiejszy Gibraltar dzięki strategicznemu położeniu militarnemu nadal służy jako baza
dla wojsk brytyjskich. Jednak to turystyka
i korzystne prawo podatkowe ściągają rzeszę
firm (szczególnie bukmacherskich) do zakładania swoich siedzib.
Można się tutaj dostać siecią autostrad
z całej Europy, statkiem i bezpośrednio samolotem dzięki sprawnie funkcjonującemu
lotnisku. Połączenia z wieloma miastami
Wielkiej Brytanii zapewnia narodowe British
Airways oraz EasyJet, a już niebawem WizzAir.
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Z Casablanki i położonego po drugiej stronie Tangeru dostaniemy się liniami Royal Air
Maroc.
Gibraltar dzięki lotnisku uzyskuje pełen zakres
dostępności – czyni go to tym samym najbardziej kompletnym tak małym „tworem państwowym” na świecie. Wizytę na Gibraltarze
zaczyna się zawsze od niego, gdyż stanowi
dwie granice – powietrzną, jak również lądową. Jedyna droga, która prowadzi do „kraju”,
prowadzi właśnie przez lotnisko.
Jest ono również wyzwaniem logistycznym,
gdyż na czas startów i lądowań droga jest zamykana. Ze względu na bardzo ograniczoną
powierzchnię rozwiązanie to nie znalazło alternatywy – aż do niedawna, kiedy to po wielu
latach zapowiedzi w końcu rozpoczęto budowę tunelu omijającego pas startowy. Zapowiedziane oddanie go do użytku ma nastąpić
już w 2021 roku.

Sikorski. Samolot wystartował o 23:05
i po 16 sekundach i 600 m lotu wpadł do morza. Nie ma wątpliwości, że śmierć Generała
doprowadziła do poważnych konsekwencji
w polityce i osłabienia pozycji Polski, szczególnie w kwestiach negocjacyjnych w powoli
kończącej się już II wojnie światowej.
Przyczyna katastrofy nie została nigdy w pełni
wyjaśniona, a kontrowersji dodawał jej zawsze
fakt, że jedynym ocalałym z 17 osób był czeski
pilot Eduard Prchal, który zmarł w 1984 roku
w USA. Wielu badaczy, bazując na relacji
Czecha, jest pewnych, że samolot był sprawny i pilotowany świadomie aż do momentu
wodowania.
Przez wiele lat, aż do roku 2013, postać
gen. Sikorskiego była upamiętniona przez
symboliczną płytę i pomnik (w którego skład
wchodziło śmigło z Liberatora) położony przy
małym rondzie przy cmentarzu (przy którym byłem w 2011 roku). Wyglądało to miejsce na zapomniane i dawało się odkryć tylko tym, którzy faktycznie go szukali. Obecnie
sytuacja zmieniła się diametralnie, bowiem
na 70. rocznicę tragicznego 16-sekundowego lotu postanowiono przenieść pomnik –
nie do centrum czy bliżej lotniska, lecz w miejsce znacznie bardziej dostojne. Na sam koniec
Gibraltaru, zwany Europa Point.
Choć nie jest to kartograficznie ani początek, ani koniec Europy, gdyż najbliżej Afryki
jest hiszpańska forteca w Tarifie oddalona o 40 km na zachód, to niemniej jednak
jest on znacznie bardziej symbolicznym miejscem.

Dla nas – Polaków – lotnisko wiąże się najściślej z naszą historią, bowiem właśnie z tego
pasa startowego 4 lipca 1943 roku wystartował Liberator, na którego pokładzie znajdował się Naczelny Wódz – Generał Władysław
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Po odsłonięciu nowego pomnika polska
obecność na Gibraltarze została podniesiona
do najwyższej rangi, uzyskując wraz z Katyń
Memorial w Jersey City w USA (słynny pomnik
z 1991 roku przebitego karabinem polskiego
żołnierza) status bodajże najważniejszych
memoriałów polskości, a szczególnie poświęcenia dla pokoju na świecie i niepodległości
własnej Ojczyzny.
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Piękny monument zwieńczony Orłem Wojska
Polskiego jest nie tylko miejscem, które odwiedzają Polacy tutaj przybywający. Stanowi
również w tym okazałym Europa Point szansę
dla innych obywateli świata do zapoznania
się z dramatem Polski w czasach wojennych.

Ana Stark: Mamy połowę listopada, a nadal
odczuwa się jeszcze odchodzące lato. Na ulicach w ciągu dnia przeważają krótkie rękawki,
lekkie sweterki. Moja zimowa szafa z kurtkami i płaszczami nadal pozostaje zamknięta
od marca.

Dla mnie wizyta w tym miejscu stanowi początek każdej wizyty na Skale. „The Rock”, czyli wielka skała, góruje nad Gibraltarem i stanowi jego centralną część.

MG: Byłem na Gibraltarze kilka razy. Zawsze
w innej porze roku, więc udało mi się zobaczyć i poczuć, jak zmienia się tam pogoda. Niezależnie, czy byłem w środku lata
w sierpniu, czy na początku stycznia w środku zimy, zawsze klimat był znośny, choć niedaleko stąd do Afryki, to jednak zewsząd
otacza nas woda – prawie jak na wyspie.

Większość zabudowań i praktycznie całe życie
społeczności gibraltarskiej toczy się na zachodnim zboczu skały schodzącym ku zatoce,
w której do dwóch portów – tego w Gibraltarze
i w hiszpańskim Algeciras – przybywają setki
kontenerowców i tankowców.
Aby lepiej przybliżyć, jak wygląda codziennie
życie, zapraszam teraz na Rozmowę Podróżniczą przeprowadzoną 13 listopada 2020 roku
z moją znajomą Anną Stark, która od 15 lat
jest obywatelką tego małego zamorskiego terytorium.
Marcel Gawron: Kiedy Polskę powoli zaczyna
spowijać smog i jesienne mgły, na Gibraltarze
zaczyna się przyjemny, bo chłodniejszy
okres jesienno-zimowy. Czy tak jest i w tym
roku Aniu?
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AS: Zgadza się, choć lato może czasami być
trochę gorące, to jednak jesteśmy otoczeni
wodą i mamy bardzo dużą wilgotność powietrza. Dla mnie osobiście to właśnie wiosna
i jesień są ulubionymi porami roku – przypominają mi polskie lato. Cały czas temperatura
wtedy utrzymuje się na poziomie 25-30 stopni. Jest słonecznie i ani za duszno, ani za gorąco. Klimat jest na tyle łagodny, że nawet
w środku zimy nie ma potrzeby ubierania
w ciągu dnia niczego więcej, jak tylko lekkiej
bluzki czy sweterka. Najważniejszy jednak
jest znacznie dłuższy dzień niż w Polsce.
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MG: Gibraltar może nie jest duży, ale jest wysoki dzięki górującej nad miastem skale. Wielokrotnie miałem okazję uciec w jej
górę, aby ochłonąć od zgiełku i duchoty. Często to zasługa wiatru wiejącego
z Morza Śródziemnego w stronę Atlantyku –
tzw. Lewantera.
AS: Zgadza się. Występuje tutaj również zjawisko zwane od jego nazwy, czyli „Levant
Cloud”. To chmura, która dosłownie zatrzymuje się na szczycie góry i daje na dole dużo
orzeźwienia i cienia. Można wtedy doświadczyć niecodziennego zjawiska, gdyż schodząc
ze szczytu z 40-stopniowego słonecznego
upału, wchodzimy w znacznie chłodniejsze
i zachmurzone centrum miasta.
MG: Tak, choć ciężko na pewno oddać to zjawisko słowami. Porównałbym skałę do progu zwalniającego, na którym wyhamowują
masy powietrza. Jak wygląda sąsiedztwo
w życiu codziennym z jedynym lądowym sąsiadem – Hiszpanią?

AS: W samym Gibraltarze mieszka 30000 osób,
a do pracy tutaj „przychodzi” 7000 osób
z Hiszpanii. Mamy z Hiszpanią normalną granicę, gdzie trzeba pokazać dowód lub paszport – i jest to ciekawe, gdyż można prowadzić życie de facto w dwóch krajach: mieszkać
po tańszej stronie hiszpańskiej, a pracować
już po stronie gibraltarskiej.
MG: Jest to faktyczna granica, ale niecodzienna, gdyż chcąc się dostać na stronę
brytyjską, musimy pokonać pas startowy
lotniska.
AS: Pokonanie granicy to nie tylko kontrola,
ale również wpisanie się w okno, kiedy żaden
samolot nie startuje ani nie ląduje. To często
bardzo wydłuża kolejki, tak więc wiele osób
decyduje się zostawić swoje auto na parkingu przygranicznym w Hiszpanii i ruszyć pieszo do Gibraltaru, gdyż nie mamy miejsc parkingowych. W sprawniejszym pokonywaniu
dłuższych dystansów pomaga sieć autobusowa, która dla samych obywateli i rezydentów
jest darmowa.
MG: Jak wyglądają prace nad obiecywanym
już od bardzo dawna tunelem pod lotniskiem? Osobiście przypomina mi to naszą polską sytuację z przeprawą na wyspę
Uznam do Świnoujścia.
AS: Na szczęście się rozpoczęły, a tunel
jest już nawet widoczny na zdjęciach satelitarnych. Będzie omijał lotnisko od strony wschodniej i za cmentarzami dołączał do Devil’s Tower
Rd, w miejscu gdzie do 2013 roku znajdował
się pierwotny pomnik Generała Sikorskiego.
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MG: Ilu Polaków mieszka na Gibraltarze?
AS: Samych Polaków mieszka mało w samym
Gibraltarze, na palcach jednej ręki mogłabym
policzyć, ilu znam. Od wielu lat pracuje tutaj
polski ksiądz w katolickiej parafii.
MG: Gibraltar jak chyba żadne inne miejsce
na świecie, będąc tak małym „państwem”,
jest domem dla wielu religii, co jest oczywiste z racji jego położenia i historii.
AS: Osobiście uważam, że miejsce, w którym mieszkam od ponad 15 lat, mimo swoich
małych rozmiarów może stanowić przykład
dla świata w kwestii wolności, solidarności
i tolerancji. W naszej 30-tysięcznej społeczności mamy katolików, anglikanów, muzułmanów, żydów oraz wyznawców innych religii. Choć historycznie jesteśmy „państwem”
chrześcijańskim, to jednak u nas od 1997 roku
znajduje się jeden z największych meczetów
wybudowanych w kraju niemuzułmańskim.
W codziennym życiu wszyscy czują się tutaj
równymi obywatelami i mają swobodę w wyrażaniu tego, kim są, co myślą i w co wierzą. W szkołach uczy się przedmiotu religia,
ale nie jest ona taka jak znana nam z Polski
– tutaj w równym stopniu dzieci poznają
wszystkie religie świata i dzięki tej wiedzy nie
czują takich podziałów czy jakiegoś lęku przed
kimś obcym. Nabierają świadomości nie tylko
o tym, że na świecie mamy wiele różnych krajów i języków, ale też o tym, że ich rówieśnicy mogą wierzyć inaczej, mają inne tradycje
i kulturę.

MG: Jak to jest być obywatelem tak małej
społeczności?
AS: Mimo iż różnorodna pod wieloma względami, stanowi przykład bardzo solidarnego
obywatelskiego społeczeństwa. Wszyscy starają się równomiernie dbać o ten nasz Dom,
jakim jest Gibraltar. Przybyłam tutaj 15 lat
temu po kilku latach mieszkania w kosmopolitycznym molochu, jakim jest Londyn. W kilkumilionowym mieście bycie anonimowym
jest na porządku dziennym. Przeprowadzka
na 30-tysięczny Gibraltar stała się zamieszkaniem w takim średniej wielkości mieście, o gęstości zaludnienia wynoszącym 5000 os./km2.
Tutaj nie da się być anonimowym. Będąc
domownikiem, stajesz się w pewien sposób
gospodarzem, a wiadomo – jaki gospodarz
nie chciałby zadbać o swoje podwórko? Właśnie dzięki takiemu nastawieniu dbamy o ten
dom wszyscy, od gubernatora po zwykłych
pracowników sklepów. Czujemy się dumni
z tego, gdzie mieszkamy i kim przez to jesteśmy – co roku 10 września mamy nasze
święto, Gibraltar National Day, odbywające
się od 1992 roku. Jest mi ono bardzo bliskie
poprzez biało czerwone barwy, które dla mnie
jako Polki i Gibraltarki są takie same.
MG: Gibraltar bardzo przypomina Holandię
czy Singapur w kwestii odbierania ziemi
morzu, oczywiście nie jest to zaskoczeniem,
gdyż większa część stałego lądu została
już zabudowana.
Jest faktycznie jeszcze miejsce na nowe inwestycje?
AS: Po stronie zatoki potencjał budowlany
został już praktycznie wykorzystany. W ostanim czasie rozpoczęto pozyskiwanie terenu
na wschodniej części, która do tej pory była
bardzo słabo zabudowana. Sam wspomniany
właśnie nowy tunel będzie miał swój koniec
po tej stronie skały.
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MG: Co prócz pięknych widoków, spacerów
po brytyjskich uliczkach z palmami i pełnych historii zakamarków na każdym kroku
oferuje to miejsce?
AS: Wszystkie te rzeczy znajdują się na zewnątrz, a nie zapominajmy, że najobszerniejszą część Gibraltaru stanowi właśnie skała. Tam możemy odkryć drugie oblicze tego
miejsca. Oprócz podziemnych jaskiń, które powstały naturalnie, mamy ogromną ilość
korytarzy i tuneli. Można zatem nie tylko wybrać się do największej jaskini św. Michała,
która stanowi salę koncertową, ale również
na bardziej ekstremalną wycieczkę tunelami.
Te miejsca ukryte pod Skałą uważam za jedne
z najpiękniejszych na Gibraltarze.
MG: Ostanie pytanie zwykle jest pierwszą
rzeczą, o którą pytają turyści – czyli o Magoty.
Tylko tutaj żyją występujące dziko w Europie
małpy, które jako makaki berberyjskie występują po drugiej stronie w północnej
Afryce. Jak to jest żyć w mieście na naszym
kontynencie, gdzie nad domami mieszkają
i skaczą małpie rodziny.

Dla turystów stanowią wielką atrakcję,
zaś dla nas są one sąsiadami, gdyż często
schodzą z rezerwatu Upper Rock i kradną pozostawione jedzenie. Są to obrazki znane nam
raczej z Azji. Zawsze trzeba się jednakże mieć
na baczności i nie zapominać, że są to dzikie
zwierzęta.
Stanowią symbol i jeden z ważniejszych powodów, aby nawiedzić Gibraltar, do czego
bardzo zachęcam!

Ana Stark - Polka i Gibraltarka mieszkająca
od ponad 15 lat na Gibraltarze.

AS: Zdecydowanie nasze małpy – zwane zwykle Barbary apes lub magots – są najbardziej
znanymi ambasadorami Gibraltaru. Były one
od 1915 do 1991 pod opieką British Army,
a legenda głosi, że sam Churchil, kiedy usłyszał w 1942 o tym, że populacja zmalała tylko
do 7 osobników, chcąc dbać o morale wojska,
nakazał uzupełnić brak osobnikami z Algierii.

Całą Rozmowę Podróżniczą z Aną Stark o życiu
na Gibraltarze możecie posłuchać w pierwszym odcinku drugiego sezonu nr #23 w swojej ulubionej aplikacji podcastowej.
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Fotorelacja

Withings Thermo
- termometr z technologią HotSpot Sensor
Pierwszy, tak innowacyjny termometr.
Pomiar temperatury jeszcze nigdy nie był tak
szybki i tak łatwy. Bezkontaktowy i prosty w
obsłudze termometr zapewnia dokładne wyniki dzięki 16 czujnikom na podczerwień, a
możliwość obsługi WiFi pozwala na przesyłanie pomiarów do dedykowanej aplikacji.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Etui SPIGEN SILICONE FIT AIRPODS PRO
- Etui do Airpods Pro
Postaw na oryginalne silikonowe etui marki Spigen. Kolor etui oraz dokładne dopasowanie doskonale podkreśli piękno Twojego
urządzenia, a wnętrze wyłożone miękką mikrofibrą zapewni bezpieczeństwo.
Zapobiegaj przypadkowym uszkodzeniom.
Dzięki silikonowemu etui masz pewność, że
upadek z niewielkiej wysokości nie uszkodzi
Twoich słuchawek.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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PURO ICON Fluo Case
- Etui do Airpods Pro z dodatkową osłonką
Miękkie w dotyku, silikonowe etui stworzone
by chronić Apple AirPods Pro. Wykonane z silikonu, który ma tylko 0,88 mm grubości. To
modne i funkcjonalne etui pozwala na zasilanie AirPods Pro bez wyjmowania z osłony.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Zagg InvisibleShield
- lampa UV do sterylizacji urządzeń mobilnych
UV Sanitizer niszczy 99,99% najpopularniejszych bakterii powierzchniowych. W ciągu
5 minut zarazki znikają nawet z takich powierzchni, które są trudno dostępne podczas
tradycyjnego czyszczenia środkami dezynfekującymi. Cztery żarówki UV-C, bezpieczne dla
urządzeń elektronicznych, dezynfekują włożone do komory przedmioty, niszcząc patogeny
na poziomie molekularnym.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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OSMO
Gry do nauki dla najmłodszych
Pierwsze kroki młodego przedsiębiorcy
Dzięki edukacyjnej grze Osmo Pizza dzieci
mogą wczuć się w rolę restauratora i prowadzić własną pizzerię. Ich zadaniem jest obsłużenie ustawiających się w kolejce klientów
– korzystając z dołączonych do zestawu kafelków ze składnikami, banknotami i monetami,
dzieci pieką zamówione pizze i wydają resztę. Zarobione pieniądze mogą zainwestować
w rozwijanie restauracji, aby stać się wielką
szychą w świecie gastronomii.
SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Sphero Mini
- kulka robot sterowana smartfonem
Dużo zabawy w małej kulce.
Pomimo niewielkich rozmiarów, Sphero Mini
zapewnia mnóstwo dobrej zabawy. Dostępne
gry są silnie uzależniające - użyj kulki jako
kontrolera aby wystrzelać sobie drogę ucieczki przez kosmos, ścigaj się przez tunel albo
zakręć piłką by zniszczyć przeszkodę. Gdy
przyjdzie czas na naukę, Sphero Mini wprowadzi Cię w tajniki kodowania.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE

52

Inflate-a-mals
- dmuchane zabawki
Duży przyjaciel, którego zabierzesz wszędzie
Bardzo często spotykamy się z brakiem miejsca na nowe zabawki naszych pociech, zwłaszcza gdy zapragną dużego misia lub żyrafę.
Dzięki możliwości odpompowania powietrza
z łatwością schowamy zabawkę i zabierzemy
ją na wakacje lub pidżama party.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Shifu Plugo
- zestaw klocków z grami AR do nauki
Shifu Plugo to system oparty na rozszerzonej rzeczywistości, składający się z gamepada, wymiennych zestawów klocków oraz jednej aplikacji zawierającej wszystkie gry. Każda
gra skupia się na innej dziedzinie nauki, ale
sposób edukacji pozostaje ten sam – gry rozwijają u dzieci kreatywność, samodzielność i
logiczne myślenie.

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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BASEUS VEHICLE VENT CAR MOUNT
WIRELESS CHARGER BLACK
Zaawansowany technologicznie uchwyt samochodowy posiadający funkcję ładowania
indukcyjnego oraz automatycznego, elektrycznego zacisku szczęk na instalowanym
w uchwycie telefonie. Dedykowany jest do
znakomitej większości samochodowych kratek wentylacyjnych, a trzypunktowe, trójkątne
podparcie mocowania uchwytu sprawia, że
jest on bardzo stabilny nawet przy pokonywaniu samochodem dużych nierówności terenu.
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Baseus Powerful power bank 20000 mAh
z uchwytem i portami USB
Baseus Powerful to power bank dla wymagających, którym szkoda życia na powolne ładowanie. 20000 mAh pojemności, 2 porty USB
z obsługą technologii Quick Charge 3.0 oraz
wisienka na torcie czyli gniazdko USB Type C
PD (Power Delivery). Owo wejście to idealne
rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują więcej
mocy, np. dla swoich notebooków czy monitorów. Nie mówiąc o błyskawicznym odnawianiu energii smartfonów obsługujących wspomniany format. Ponadto 3 porty umożliwiają
ładowanie aż 3 urządzeń jednocześnie!
SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Mophie Charge Stream Vent Mount
- uchwyt z bezprzewodowym ładowaniem 2w1
na kratkę nawiewu i deskę
Ładuj bezprzewodowo swoje urządzenie podczas jazdy, dzięki Mophie Carge Stream Vent
Mount. Ładowarka ta wspiera technologię Qi,
dostarcza energię o mocy 10W oraz została
zoptymalizowana do najnowszych urządzeń
Apple czy Samsung.
Teraz ładowanie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych ładowarek samochodowych (wymagany adapter QC 2.0dołączony w zestawie).

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Pasek TECH-PROTECT SOFTBAND
APPLE WATCH
Gumowy pasek Tech-Protect SoftBand dedykowany zegarkom Apple Watch. Wykonany z
dbałością o szczegóły z materiału TPU o wyjątkowo przyjemnym wykończeniu.
Produkt jest w pełni funkcjonalny i posiada
możliwość regulacji według indywidualnych
potrzeb.
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Pasek TECH-PROTECT ICONBAND
APPLE WATCH
Gumowy pasek dedykowany zegarkom Apple
Watch. Wykonany z dbałością o szczegóły z
materiału TPU o wyjątkowo przyjemnym wykończeniu.
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Pasek PURO ICON
Elastyczny pasek sportowy do Apple Watch
Wysokiej jakości, regulowany pasek sportowy
do zegarka Apple Watch. Wykonanie z trwałego, przyjemnego w dotyku silikonu oraz zapięcie na napę i szlufkę sprawiają, że pasek
jest lekki i łatwo dopasowuje się do kształtu
nadgarstka.
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Pasek PURO Nylon
- Pasek do Apple Watch
Wysokiej jakości, regulowany pasek sportowy
do zegarka Apple Watch. Wykonanie z przyjemnego w dotyku nylonu oraz zapinka, że
pasek jest lekki i łatwo dopasowuje się do
kształtu nadgarstka.
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SPIGEN MODERN FIT BAND
- Pasek do Apple Watch
Spigen Modern Fit Band to elegancka, panelowa bransoleta dedykowana zegarkom Apple
Watch. Akcesorium zostało zaprojektowane z
myślą o doskonałości i idealnemu dopasowaniu do smartwatch'y marki Apple.
Pasek został wykonany z wysokiej jakości stali
nierdzewnej, a jego regulowana forma i metalowe zapięcie zapewniają bezpieczny oraz
wysoki komfort użytkowania.
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SZKŁO HYBRYDOWE SPIGEN PROFLEX ”EZ FIT”
- Apple Watch
Szkło hybrydowe o rewolucyjnym sposobie
instalacji - jeśli do tej pory przerażał Cię ten
aspekt przy wykorzystaniu ochrony ekranu to
Twoje problemy właśnie zostały rozwiązane!
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Native Union STOW
- pokrowiec dla MacBook 13
Niezależnie od tego, czy nosisz go solo czy w
torbie, STOW Sleeve to wyrafinowane i lekkie
rozwiązanie do codziennej ochrony MacBooka. Wykonany przy użyciu tych samych technik, co wyroby skórzane, ucieleśnia zaangażowanie Native Union w jakość.
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HyperDrive Thunderbolt 3 USB-C Hub
for MacBook Pro
HyperDrive jest światowym liderem w kompaktowych i szybkich hubach zaprojektowanych dla MacBook 2016 PRO wyposażonych
w szybkie łącza 50Gb/s Thunderbolt 3 USB-C.
Jest to pierwszy hub na rynku wykorzystujący
dwa porty Thunderbolt 3 USB-C w MacBook
Pro aby dostarczyć najszybszy transfer danych
poprzez 50Gb/s przepustowość za pomocą 7
portów (HDMI, USB 3.1 x 2, micro SD, SD, USB-C, Thunderbolt 3 with 100W Power Delivery),
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SPIGEN THIN FIT
MACBOOK AIR 13
Lekkie i ultra cienkie etui ochronne. Wykonane z wytrzymałego, lekko elastycznego poliwęglanu, który zapewnia niezawodną ochronę Twojego urządzenia.
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BASEUS L0G ADAPTER TYPE-C
TO MULTI PORT 7IN1
Oryginalny wysoce jakościowy 7-portowy adapter umożliwiający ładowanie oraz synchronizacje danych wielu urządzeń jednocześnie.
Hub przeznaczony jest dla wszystkich laptopów z podwójnym portem Type-C.
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ETUI SUPCASE IBLSN RUGGED
MACBOOK PRO
Niezwykle trwałe i pancerne etui o ergonomicznym kształcie do Macbook Pro 15. Etui
zaprojektowane na podstawie zaawansowanej kompozytowej konstrukcji, dzięki czemu
jest idealnie dopasowane i lekkie. Wykonane z elastycznego i odpornego na zarysowania tworzywa TPU oraz mocnego poliwęglanu. Supcase zapewnia najwyższą hybrydową
ochronę, amortyzację urządzenia oraz doskonałą przyczepność. Dodatkowo, pokryty jest
specjalną powłoką odporną na ścieralność
podczas wszelkich upadków.
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Incase Textured Hardshell in Woolenex
- Materiałowa obudowa MacBook Pro
Elegancka obudowa ochronna Incase do
13/15-calowego komputera MacBook Pro, zaprojektowana by chronić urządzenie przed
uderzeniami i zadrapaniami.
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RINGKE CAMERA STYLING
IPAD PRO
Wykonana ze stali nierdzewnej nakładka na
obiektyw aparatu od firmy Ringke, to bardzo
stylowy sposób na zabezpieczenie tej części
urządzenia.
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SZKŁO HARTOWANE SPIGEN GLAS.TR SLIM
IPAD
Krystalicznie przejrzyste szkło hartowane, które świetnie oddaje wyświetlane barwy i nie
wpływa na czułość dotyku. Wykonane jest z
przetworzonego i wzmocnionego szkła hartowanego o grubości 0,2 mm. Posiada twardość
powierzchni (stopień odporności) 9H, dlatego
jest niezwykle odporne na zarysowania nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami (nóż, klucze).
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ETUI SPIGEN URBAN FIT
IPAD
Lekkie i wytrzymałe etui z serii Urban Fit zostało stworzone specjalnie, aby zabezpieczyć
urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi z każdej ze stron.
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ETUI TECH-PROTECT SMARTCASE
IPAD
Lekkie i wytrzymałe etui stworzone specjalnie,
aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi z każdej ze stron.
Smartcase jest idealnie dopasowany i stabilnie przylega do urządzenia. Obudowa posiada matowe wykończenie, dzięki czemu Twój
sprzęt będzie zawsze czysty i pozbawiony tłustych śladów.
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SZKŁO HARTOWANE ESR TEMPERED GLASS
IPAD
Wysokiej jakości szkło hartowane ESR to idealny sposób by zabezpieczyć ekran przed zarysowaniami oraz uderzeniami. Posiada 0,3mm
grubości oraz twardość 9H co jest wystarczającą wartością pozwalającą na skuteczną
ochronę ekranu, przy wysokiej odporności
samego szkła na powierzchowne zarysowania. Pokryte zostało również warstwą oleofobową, która zmniejsza stopień zostawiania
odcisków palców na ekranie.
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ETUI ESR REBOUND SLIM
IPAD
Rebound Slim od firmy ESR, to lekkie i elastyczne etui wykonane z tworzywa TPU. Zastosowanie tego tworzywa zapewnia skuteczną
ochronę przed niespodziewanymi upadkami
czy zarysowaniami. Pokrowiec posiada osłony
na przyciski i wycięcia na porty i kamerę.
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Baseus wytrzymały nylonowy kabel
przewód USB Typ C PD / Lightning
Kabel USB / USB-C ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Doskonały do odnawiania
energii urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety.
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JCPAL Dual
Lightning Cable
Ten uniwersalny kabel może być stosowany
do szybkiego ładowania i synchronizacji danych z urządzeń Apple, z portem Lightning.
Oficjalnie certyfikowane złącza, o wysokiej
jakości pozłacanych terminali dla szybszego
ładowania i bardziej stabilnego transferu danych
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Native Union Belt Cable
BELT CABLE to wytrzymały, pleciony kabel o
długości 120 cm, który rozwiąże Twoje problemy – dosłownie. Dzięki dołączonemu zapięciu z prawdziwej skóry cały kabel można
bezpiecznie zwinąć i przechowywać tak, by
już nigdy nie skończył splątany na dnie torby
lub plecaka.
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Syncwire
- Kabel w oplocie Lightning
Kabel Lightning. Kabel z certyfikatem APPLE.
W pełni kompatybilny ze standardem APPLE.
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Baseus Simple 2w1
ładowarka bezprzewodowa Qi do telefonu i słuchawek AirPods
Doceniasz funkcjonalne rozwiązania, dzięki
którym możesz do minimum ograniczyć ilość
wykorzystywanych gadżetów? Z pewnością
przypadnie Ci do gustu ładowarka 2 w 1 marki
Baseus. Za pomocą jednego urządzenia błyskawicznie naładujesz telefon i słuchawki Apple AirPods.
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Baseus Cafule Cable
wytrzymały nylonowy kabel przewód
Błyskawiczne i bezpieczne ładowanie – Natężenie rzędu 2.4A i przewód z czystej miedzi
to gwarancja szybkiego i bezpiecznego odnawiania energii.
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ŁADOWARKA HOCO CW24 3IN1
WIRELESS CHARGER
Inteligentne urządzenie Hoco CW24 przeznaczone do ładowania trzech urządzeń jednocześnie – iPhone'a, Airpods'y i Apple Watch'a.
Posiada prosty, minimalistyczny design oraz
matowe, antypoślizgowe wykończenie, które
chroni ładowane urządzenia przed ześlizgnięciem się z podstawki.
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ŁADOWARKA ESR 3IN1
WIRELESS CHARGING STATION BLACK
Ładowarka indukcyjna Wireless Charging Station firmy ESR, umożliwia ładowanie jednocześnie, bądź całkowicie oddzielnie, trzech
urządzeń - iPhone’a bądź Androida z taką
funkcją, Airpodsy i Apple Watch. Prosty, acz
funkcjonalny design wykończony w czarnej
kolorystyce, w połowie błyszczącej, w połowie
matowej, nadaje mu to bardzo estetycznego
wyglądu.
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ŁADOWARKA BASEUS SIMPLE 15W
WIRELESS CHARGER VISIBLE
Bezprzewodowa ładowarka Baseus Simple
zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie
urządzeń wyposażonych w technologię ładowania indukcyjnego Qi.
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MusicCast RX-V4A
amplituner AV
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Majik DSM 2020
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Raty

20 x 0%

RRSO = 0%
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˝˔˞˥ͅ˪ˡ˜˘κˢˡ˟˜ˡ˘˕˘˭˪ˬ˖˛ˢ˗˭˘ˡ˜˔˭˗ˢˠ˨ϛˢ˙˘˥˨˝˘ˠˬˠˢκ˟˜˪ˢΝ͙˞˨ˣ˜˘ˡ˜˔˪ˬʠ
ˠ˔˥˭ˢˡ˘˚ˢ˦ˣ˥˭ͩ˧˨ʟ˞ˢ˥˭ˬ˦˧˔˝͗˖˭˗ˢ˚ˢ˗ˡˬ˖˛˥˔˧ʣʘʡ
˂˙˘˥˧˔˅˔˧ˬʥʣ˫ʣʘ˗ˢ˧ˬ˖˭ˬ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˖˛ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ˣˢ˞˔˭˔ˡˬ˖˛˪˧˘˝˕˥ˢ˦˭˨˥˭˘ˢ˥˔˭˪˜˗ˢ˖˭ˡˬ˖˛ˡ˔˦˧˥ˢˡ˜˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧ˢ˪˘˝˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜Ёʡˣ˟
ʠ˭˪ˬ˝͗˧˞˜˘ˠˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪˧˔Ή˦˭ˬ˖˛ˡ˜κʦʣʣ˭·˟˨˕˗˥ˢκ˦˭ˬ˖˛ˡ˜κʧʣʣʣʣ˭·ˢ˥˔˭ˡ˔˟˘κ͗˖ˬ˖˛˗ˢ˞˔˧˘˚ˢ˥˜˜˂˨˧˟˘˧ʡ

Rozłóż swoje zakupy na wygodne raty.
Mamy raty 10, 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%!

RRSO = 0%

˦˭˖˭˘˚ͅ·ˬ˪˦˔˟ˢˡ˔˖˛

˃˜˘˥˪˦˭˔˥˔˧˔ˣ·˔˧ˡ˔ʦˠ˜˘˦˜͗˖˘ˣˢˣˢ˗ˣ˜˦˔ˡ˜˨˨ˠˢ˪ˬ˞˥˘˗ˬ˧ˢ˪˘˝ʡ˃˥˭˘˭˅˅ˆ˂ˡ˔˟˘κˬ˥ˢ˭˨ˠ˜˘͙˅˭˘˖˭ˬ˪˜˦˧͗˅ˢ˖˭ˡ͗ˆ˧ˢˣͩ˂ˣ˥ˢ˖˘ˡ˧ˢ˪˔ˡ˜˔ˢ˕˟˜˖˭ˢˡ͗ˡ˔ˣˢ˗˦˧˔˪˜˘˥˘ˣ˥˘˭˘ˡ˧˔˧ˬ˪ˡ˘˚ˢˣ˥˭ˬ˞·˔ʠ
˗˨˪ˬ˟˜˖˭ˢˡ˘˚ˢˡ˔˗˭˜˘Ήʥʤʡʤʣʡʥʣʥʣ˥ʡˀ˔˞˦ˬˠ˔˟ˡ˔˞˪ˢ˧˔˞˥˘˗ˬ˧˨˪ˬˡˢ˦˜ʧʣʣʣʣʟʣʣ˭·ʡˀ˜ˡ˜ˠ˔˟ˡ˔˞˪ˢ˧˔˞˥˘˗ˬ˧˨˪ˬˡˢ˦˜ʤʨʣ˭·ʡ˂˞˥˘˦˞˥˘˗ˬ˧ˢ˪˔ˡ˜˔ʤʣʟʥʣʟʦʣʟʧʣ˜ʨʣˠ˜˘˦˜ͩ˖ˬʡ˃˥˭ˬ˭ˡ˔ˡ˜˘˞˥˘˗ˬ˧˨ˢ˥˔˭˝˘˚ˢ
˪˔˥˨ˡ˞˜˨˭˔˟˘κˡ˜ˢˡ˘˦͗ˢ˗˪ˬˡ˜˞˨ˢ˖˘ˡˬ˭˗ˢ˟ˡˢΝ˖˜˞˥˘˗ˬ˧ˢ˪˘˝ʾ˟˜˘ˡ˧˔˗ˢ˞ˢˡ˔ˡ˘˝ˣ˥˭˘˭ʵˁ˃˃˔˥˜˕˔˦ʵ˔ˡ˞˃ˢ˟˦˞˔ˆʡʴʡʛˁʼ˃ʨʥʩʠʤʣʠʣʫʠʨʧʩʜʛʵ˔ˡ˞ʜʡˆ˭˖˭˘˚ͅ·ˢ˪˘˪˔˥˨ˡ˞˜˗ˢ˧ˬ˖˭͗˖˘˞˥˘˗ˬ˧˨˗ˢ˦˧ͩˣˡ˘
˨ˆˣ˥˭˘˗˔˪˖ˬʴ˨˗˜ˢʾ˟˔ˡʽ˔ˡ˨˦˭˃˥˭͗˗˞˔ˆˣͅ·˞˔ʽ˔˪ˡ˔ʛˁʼ˃ʭʨʥʩʠʤʣʠʦʬʠʥʥʥʜʟ˞˧ͅ˥ˬ˪˦ˣͅ·ˣ˥˔˖˨˝˘˭ʵ˔ˡ˞˜˘ˠ˜˝˘˦˧˨ˠˢ˖ˢ˪˔ˡˬ˗ˢΝ˪˜˔˗˖˭˘ˡ˜˔˪˜ˠ˜˘ˡ˜˨ʵ˔ˡ˞˨˨˦·˨˚ˣˢΝ˥˘˗ˡ˜˖˧˪˔Ёˡ˔ˡ˦ˢ˪˘˚ˢ˪˭˔ʠ
˞˥˘˦˜˘˖˭ˬˡˡˢΝ˖˜˙˔˞˧ˬ˖˭ˡˬ˖˛˜ˣ˥˔˪ˡˬ˖˛˭˪˜͗˭˔ˡˬ˖˛˭˭˔˪˜˘˥˔ˡ˜˘ˠ˨ˠͅ˪ˢ˞˥˘˗ˬ˧ʡˁ˜ˡ˜˘˝˦˭ˬˠ˔˧˘˥˜˔·ˡ˜˘˦˧˔ˡˢ˪˜ˢ˙˘˥˧ˬ˪˥ˢ˭˨ˠ˜˘ˡ˜˨˨˦˧˔˪ˬʾˢ˗˘˞˦˖ˬ˪˜˟ˡˬʡʴ˞˖˝˔ˢ˕ˢ˪˜͗˭˨˝˘ˣ˥˭˘˭˖˭˔˦ˡ˜˘ˢ˞˥˘Ν˟ˢʠ
ˡˬʟˢ˝˘˝˔˞˧˨˔˟ˡ͗˗ˢ˦˧ͩˣˡˢΝ͙ˣ˥ˢ˦˜ˠˬˣˬ˧˔͙ˣ˥˔˖ˢ˪ˡ˜˞˔ˆˣ˥˭˘˗˔˪˖ˬʡ

01

ZESTAWY
STEREO

MusicCast R-N602
+ Imagine XB
zestaw stereo

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
ȰūÖùġňġŀŹĀūŀĀŹňƕĀȲňñűĽſėÖĞġėĞɈūĀű
ȰľňóȜȜȠÃɔŀÖĴÖŀÖĽ

ˆ˭˨˞˔˦˭˞ˢˠˣ˟˘˞˦ˢ˪˘˚ˢ˥ˢ˭˪˜͗˭˔ˡ˜˔˔˨˗˜ˢʲˊˬ˕˜˘˥˭
˝˘˗˘ˡ˭ˡ˔˦˭ˬ˖˛˦ˬ˦˧˘ˠͅ˪˛˜ʠ˙˜˜˖˜˘˦˭˦˜ͩˡ˜˘ˠ˔˟ˡ˜˘ʠ
ˢ˚˥˔ˡ˜˖˭ˢˡˬˠ˗ˢ˦˧ͩˣ˘ˠ˗ˢˡ˔˚˥˔Ήʟ˧˔˞κ˘˪˝˔˞ˢΝ˖˜
˛˜˚˛ʠ˥˘˦ʡ˂˗˞˥ˬ˪˔˝ˡˢ˪͗ˠ˨˭ˬ˞ͩ˗˭˜ͩ˞˜˦˘˥˪˜˦ˢˠˠ˨ʠ
˭ˬ˖˭ˡˬˠˢˡʠ˟˜ˡ˘˜˭˥˔˗˜˔˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧ˢ˪˘˚ˢʟ˦˧˥˨ˠ˜˘ˡ˜˨˝
˦˪ˢ˝˘˨˟˨˕˜ˢˡ˘˨˧˪ˢ˥ˬ˭˘˦ˠ˔˥˧˙ˢˡ˔˜˞ˢˠˣ˨˧˘˥˔˟˨˕
ˢ˗˧˪˔˥˭˔˝˝˘˭˘˦˪ˢ˝˘˝˞ˢ˟˘˞˖˝˜ˣ·ˬ˧ʶʷʡ

ʦʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʬʟʬʨ˭·

ʧʫʧʪ˭·

ʧʨʨʨ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʥʪʟʪʨ˭·

C338
+ 606 S2 Anniversary Edition

ʩʦʬʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

zestaw stereo

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤMƛñūġù'ġėġŹÖķȠțÃɔɯȝ
• wbudowany Google Chromecast
ȰĽëóƤŀňŲôķſĀŹňňŹĞ®ÖŧŹÈʌġɔÃġɈDġ
ȰŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤėūÖľňĕňŀňƕƛkk

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

A11 + CD11
+ Imagine X1T

ʩʩʩʩ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʦʦʦʟʦʣ˭·

ʬʩʬʩ˭·

zestaw stereo

Majik DSM 2020
+ Majik 140
zestaw stereo

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤȠțÃɔɯȝ
• Bluetooth® aptX™
ȰƕĀıŲóġĀėūÖľňĕňŀňƕĀkk
ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴġóȽÖɔ§ĀƚÖűPŀűŹūſľĀŀŹű

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤ!ķÖűű'ȜțțÃɔɯȝ
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
ȰĞġėĞɈūĀűÖſùġňȲƕĀıŲóġÖóƛĕūňƕĀȲ
ȲM'kPɄȝȷțȟaɅ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʤʤʤʤ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʣʨʨʟʨʨ˭·

ʥʩʥʨʧ˭·

ʨʧʧʧ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˟˨˕ʥʣ˫ʥʪʥʟʥʣ˭·

ʩʪʬʬ˭·

Powernode 2i HDMI + Q350
zestaw stereo

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤMƛñūġù'ġėġŹÖķȡțÃɯȝ
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth®ÖŧŹÈʌM'
ȰÃġɈDġȝȷȟȽȠFMƤȲġūķÖƛȝȲŧňūŹM'kP

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʩʥʥʥ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʦʤʤʟʤʣ˭·

ʪʫʬʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5

ʬʥʥʥ˭·

zestaw stereo

˟˨˕ʥʣ˫ʧʩʤʟʤʣ˭·

ʤʤʩʬʪ˭·

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
Dolby Vision
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

MusicCast R-N803D
+ 603 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay
ȰŹſŀĀūóƛĕūňƕƛ'ɭġɔūÖùġňġŀŹĀūŀĀŹňƕĀ
ȰňñűĽſėÖĞġėĞɈūĀűȲĴÖķġñūÖóıÖùƥƕġĒĴſÉu

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʣʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʨʧʬʟʬʨ˭·

ʤʩʤʬʪ˭·

H90 + Carina FS 247.4
zestaw stereo

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤȡțÃɯȝȲſĴĽÖùňſŀù0ŀėġŀĀȝ
• funkcje sieciowe, AirPlay
ȰƤĽëóƤÖÖŀÖķňėňƕĀ!ġɔóƛĕūňƕĀɄȲu§Ȳ!uÈɅ
ȰƕƤľÖóŀġÖóƤűĽſóĞÖƕĴňƕƛȲƕƛŲƕġĀŹķÖóƤuc0'

ʤʧʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʧʬʟʬʨ˭·

ʥʤʬʬʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ˀʤʣʞˉ˘˟˔ʵˆʧʣʦʛ˖˭˔˥ˡ˘ʢ˕˜˔·˘ʜ
zestaw stereo

ʫʥʥʥ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʤʤʟʤʣ˭·

ʤʣʨʬʪ˭·

C368 + 706 S2
zestaw stereo

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤMƛñūġù'ġėġŹÖķȣțÃɔɯȝ
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™
ȰňŧóıňŀÖķŀƛűƛűŹĀľķſuňūÖƤėŀġÖƤùÖM'kP
ȰƕĀıŲóġÖóƛĕūňƕĀġɔėūÖľňĕňŀňƕĀkk

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ȰűŹūſľġĀŀġňƕƛƕƤľÖóŀġÖóƤƤɔķſu
ȰĞġėĞɈūĀűÖſùġňɄkɅȲM'kPĀ!
ȰÖľŧķġƭĴÖóıÖMƛñūġù'ġėġŹÖķȜțțÃɔɯȝ
• Wi-Fi, Bluetooth®ÖŧŹÈʌM'ȲġūķÖƛȝ

Seria 600 Anniversary Edition
4V^I^PEXWIVME[TVS[EH^EĂEQMĂSęRMO¶[QY^]OMHS
EYHMSƃPWOMINVSH^MR]OSPYQRKĂSęRMOS[]GL&S[IVW ;MPOMRW
2S[EWIVME%RRMZIVWEV])HMXMSRWM¶HQE[cLMWXSVMMƃVQ]
[]OSV^]WXYNÈGYHSWOSREPSRIOSQTSRIRX]TSVE^OSPINR][]^REG^EWXERHEVH[cSHRMIWMIRMYHS[]WSOMINNEOSęGMHĸ[MÜOY
TV^]^EGLS[ERMYEXVEOG]NRINGIR]

ʤʦʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʩʬʟʬʨ˭·
GIRE^EW^XYOÜ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

607 S2 Anniversary Edition
kolumny podstawkowe

606 S2 Anniversary Edition
kolumny podstawkowe

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʩʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʫʧʟʬʨ˭·
GIRE^EW^XYOÜ

603 S2
Anniversary
Edition
ĴňķſľŀƛŧňùĽňėňƕĀ

ʦʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʬʟʬʨ˭·
GIRE^EW^XYOÜ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

HTM6 S2 Anniversary Edition
ėĽňŲŀġĴóĀŀŹūÖķŀƛ

ʥʩʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʦʧʟʬʨ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʧʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʧʬʟʬʨ˭·

ʦʧʧʧ˭·

ʤʫʧʬʧ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʪʥʟʥʣ˭·

ʧʥʬʪ˭·

RX-A880 + 603 S2 + 607 S2
+ HTM6 S2 Anniversary Edition
zestaw kina domowego

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲĞġėĞɈūĀűÖſùġň
ȰÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲķſĀŹňňŹĞ®
Ȱ'ňķñƛŹľňűȲ'§ȱÈȲ'ňķñƛÂġűġňŀȲMcF
• Spotify, Tidal, asystent Google

C316BEE V2
+ 607 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤȟțÃƚȝ
ȰſĴĽÖùňƕĀū'ūġƔĀ
ȰȠƕĀıŲôķġŀġňƕƛóĞġƕĀıŲóġĀùķÖėūÖľňĕňŀſkk
ȰƕƛűňĴġĀııÖĴňŲóġĴňķſľŀƛŧňùűŹÖƕĴňƕĀ

Decoupled Double Dome
(IGSYTPIH(SYFPI(SQIW[¶NYRMOEXS[]GLEVEOXIV^E[H^MÜG^ETSĂÈG^IRMYH[¶GLSHH^MIPR]GLOSTYĂIOEPYQMRMS[]GL
ŏXVEH]G]NRINOSTYĂOMHSOX¶VIN^cX]ĂYTV^]OPINSRENIWXHVYKE
^c[]GMÜXÈGIRXVEPRÈG^ÜęGMÈ'EĂSęÊX[SV^]PIOOÈMcW^X][RÈ
OSRWXVYOGNÜOX¶VE[VE^^cYPITW^SR]QQEKRIWIQRISH]QS[]Q[][SH^ÈG]QWMÜ^cWIVMM^ETI[RMETVIG]^]NRIMcG^]WXI[]WSOMIXSR]

A12
+ 603 S2 Anniversary Edition
zestaw stereo

Continuum FST™
1IQFVERE'SRXMRYYQNIWX[][SH^ÈG]QWMÜ^cWIVMM(MEQSRHXOER]QOSQTS^]XIQOX¶V][]OSV^]WXYNÈGOSRGITGNÜ
^STX]QEPM^S[ERINIPEWX]G^RSęGMWOYXIG^RMIOSRXVSPYNIFVIEOYT^ETI[RMENÈGFEVH^MINTV^INV^]WX]McW^G^IK¶ĂS[]Hĸ[MÜO
>E[MIW^IRMI*78TSQEKEXĂYQMÊVI^SRERWGSTV^IOĂEHEWMÜ
REG^]WXW^IFV^QMIRMIęVIHRMGLXSR¶[

ȰľňóȡțÃɔɯȝȲ'!ÃňķĕűňŀȜȤȝȽȝȟ
ȰƕĀıŲóġÖóƛĕūňƕĀɄ!uÈȲu§Ʌ
ġɔŧňūŹȜȤȝȽȝȟ
ȰȟƕĀıŲóġÖķġŀġňƕĀȲƕĀıŲóġĀĞňŀň
ġɔƕƛıŲóġĀūĀɈuſŹ
• strumieniowanie Bluetooth® aptX™

Celulozowa membrana basowa

ʬʧʧʧ˭·

1SGR]McFEVH^SHSFV^IOSRXVSPS[ER]FEWOX¶V][]V¶ĺRMEQSHIP7%RRMZIVWEV])HMXMSRREXPIMRR]GLOSRWXVYOGNMNIWX
IJIOXIQ^EWXSWS[ERMEH[¶GLTV^IX[SVRMO¶[RMWOSXSRS[]GL
^cGIPYPS^S[]QMQIQFVEREQM+[EVERXYNÈGRMI^[]OPITVIG]^]NR]McFSKEX]FEWQIQFVER]XI[]RSW^ÈHĸ[MÜOƃPQ¶[McQY^]OMRERS[]TS^MSQ

˟˨˕ʥʣ˫ʧʪʥʟʥʣ˭·

ʤʥʦʬʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

Nowe zwrotnice
9HSWOSREPIRME[TVS[EH^SRI[c^[VSXRMG]OEĺHIKS^cQSHIPMQMR^EWXSWS[ERMI^REG^RMIYPITW^SR]GLOSRHIRWEXSV¶[
SFINęGMS[]GLƃVQ]1YRHSVJMcKĂ¶[R]GLOSRHIRWEXSV¶[[]WSOMINMcęVIHRMING^ÜWXSXPM[SęGMScRS[INOSRWXVYOGNMTS^[EPENÈWIVMM%RRMZIVWEV])HMXMSR^ETI[RMÊ^REG^RMIPITW^ÈVS^H^MIPG^SęÊMcTV^INV^]WXSęÊ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʩʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʦʧʟʬʨ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʬʬʟʬʨ˭·

ʥʣʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʧʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʥʧʟʬʨ˭·

ʧʬʬʬ˭·

ʦʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʟʬʨ˭·
GIRE^EW^XYOÜ

STAV24 S2

ŧňùűŹÖƕĴġėĽňŲŀġĴňƕĀ

ASW608
subwoofer

ASW610
subwoofer

ASW610XP
subwoofer

02

kino domowe
i soundbary

MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 / 607 S2 / HTM6 S2
Anniversary Edition
zestaw kina domowego

ˍ˘˦˧˔˪˞˜ˡ˔˗ˢˠˢ˪˘˚ˢ˧ˢˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘˥ˢ˭˪˜͗˭˔ʠ
ˡ˜˘˗˟˔˞˔κ˗˘˚ˢˠ˜·ˢΝˡ˜˞˔˙˜˟ˠͅ˪ʡʷ˭˜ͩ˞˜˭˔˔˪˔ˡʠ
˦ˢ˪˔ˡˬˠ˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ˢˠ˗˘˞ˢ˗˨˝͗˖ˬˠˡ˔˝ˡˢ˪˦˭˘
˙ˢ˥ˠ˔˧ˬ˗θ˪˜ͩ˞˨˗ˢˢ˞ͅ˟ˡ˘˚ˢ˜˭˘˦˧˔˪ˢ˪˜˞ˢ˟˨ˠˡ
ˣˢ˖˭˨˝˘˦˭˦˜ͩ˝˔˞˪ˣ˥˔˪˗˭˜˪˘˝˦˔˟˜˞˜ˡˢ˪˘˝ʡʴ˝˘Ν˟˜
ˣˢ˧˥˭˘˕˨˝˘˦˭˔˟˧˘˥ˡ˔˧ˬ˪ˬ˗˟˔˞˟˔˦ˬ˖˭ˡˬ˖˛˭˘˦˧˔˪ͅ˪
˞˜ˡ˔ʟ˪ˬ˕˜˘˥˭˧˘˭˚·ˢΝˡ˜˞˔ˠ˜˕˘˭ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪ˬˠ˜˟˨˕
˜ˡ˦˧˔˟˔˖ˬ˝ˡˬˠ˜˪˥ˢ˟˜˚·ˢΝˡ˜˞ͅ˪˦˨˥˥ˢ˨ˡ˗ʡ

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲ
M'ȜțɭȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʫʫʫʫ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʧʧʟʧʣ˭·

ʤʤʦʬʧ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference
F5 / B6 / C5
zestaw kina domowego

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
'ňķñƛÂġűġňŀƤƕġūŹſÖķġƤÖóıëƕƛűňĴňŲóġ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÉuʌȷȷ!ȷ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ʬʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʬʟʬʨ˭·

ʤʥʬʬʧ˭·

ʩʤʤʤ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʦʣʨʟʨʨ˭·

ʪʬʬʬ˭·

MusicCast YSP-5600
óƛĕūňƕƛŧūňıĀĴŹňūùƥƕġĒĴſ

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲĞġėĞɈūĀűÖſùġň
Ȱ'ňķñƛŹľňűɄȢȷȜȷȝɅȲM'kPƤɔȟaȡțŧ
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), asystent Google

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast RX-A880
+ 5 x M-1 + ASW610

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲĞġėĞɈūĀűÖſùġň
ȰÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲķſĀŹňňŹĞ®
Ȱ'ňķñƛŹľňűȲ'§ȱÈȲ'ňķñƛÂġűġňŀȲMcF
• Spotify, Tidal, asystent Google

ʨʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʬʬʟʬʨ˭·

ʪʧʬʧ˭·

zestaw kina domowego

ʬʫʫʫ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʧʟʧʣ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʥʩʬʦ˭·

MusicCast RX-V6A
+ 3 x M-1 + CCM362

ƤĀűŹÖƕĴġŀÖùňľňƕĀėňƤɔėĽňŲŀġĴÖľġűſƭŹňƕƛľġ
ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
'ňķñƛÂġűġňŀƤƕġūŹſÖķġƤÖóıëƕƛűňĴňŲóġ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÉuʌȷȷ!ȷ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast RX-A1080
+ 603 S2 / HTM6 S2 / CCM664
ƤĀűŹÖƕĴġŀÖùňľňƕĀėňƤɔėĽňŲŀġĴÖľġűſƭŹňƕƛľġ

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰňñűĽſėÖȟaȲM'ȜțȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰſūūňſŀùȱPȲ'ňķñƛŹľňű
ȰňŧóıňŀÖķŀġĀñĀƤŧūƤĀƕňùňƕƛűſñƕňňĕĀūȜțț

T758V3i + 603 S2
/ 607 S2 / HTM6 S2
Anniversary Edition
zestaw kina domowego

ȰùňűĴňŀÖĽÖıÖĴňŲôùƥƕġĒĴſġɔňñūÖƤſ
ȰƕġùĀňȟaM'Ȳ'ňķñƛŹľňűȲ
ĴňŀűŹūſĴóıÖk'!
ȰĕſŀĴóıĀűġĀóġňƕĀȲġūķÖƛȝȲ
multiroom BluOS
ȰĞġėĞɈūĀűÖſùġňȲkȲĴňūĀĴóıÖ'ġūÖócġƔĀ

ʤʨʨʨʨ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʪʪʟʪʨ˭·

ʤʬʬʬʧ˭·

ʤʧʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʧʬʟʬʨ˭·

ʤʬʬʬʧ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʨʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʪʧʟʬʨ˭·

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5 / C5
+ 2 x MusicCast 20

ʩʫʬʩ˭·

bezprzewodowe kino domowe

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
Dolby Vision
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
• funkcje dla graczy
ɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ʬʪʪʪ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʫʫʟʫʨ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast BAR 40
+ SUB100 + 2 x MusicCast 20

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

bezprzewodowe kino domowe

ȰñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀŧňĽëóƤĀŀġĀ
ľġĒùƤƛĴňľŧňŀĀŀŹÖľġ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÖűƛűŹĀŀŹFňňėķĀ
ȰňñűĽſėÖȟaȲM'ȜțȲ'ňķñƛÂġűġňŀ

ʤʤʬʬʧ˭·

MusicCast RX-V485
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2
zestaw kina domowego

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
ȰÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲķſĀŹňňŹĞ®
ȰňñűĽſėÖȟaȲM'ȜțȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰňŧóıňŀÖķŀġĀñĀƤŧūƤĀƕňùňƕƛűſñƕňňĕĀūȜțț
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʨʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʬʬʟʬʨ˭·

ʪʫʧʧ˭·

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ʼʷʸʴʿˁˌʷηˊʼͨʾ
ʷ˂TWOJEGOˇˉ
ˁˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡ˘˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥ˬˣˢ˧˥˔Ё͗ˢ˖˭˔˥ˢ˪˔͙
˗ˢ˦˞ˢˡ˔·ˬˠˢ˕˥˔˭˘ˠʟ˕ˢ˚˔˖˧˪˘ˠ˗˘˧˔˟˜
˜κˬ˪ˬˠ˜˞ˢ˟ˢ˥˔ˠ˜ʡˊˣ˔˥˭˘˭ˣˢ˦˧ͩˣ˘ˠ˪˜˭˨ʠ
˔˟ˡˬˠˡ˜˘˜˗˭˜˘˝˘˗ˡ˔˞˧˘ˡ˗θ˪˜ͩ˞ˢ˪ˬʡ˃·˔˦˞˜˘
˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥ˬ˚˘ˡ˘˥˨˝͗ˣˢˣ˥ˢ˦˧˨Ϧˣ·˔˦˞˜˗θ˪˜ͩ˞ʡ

ˁ˔ˣ˜˘˥˪˦˭ˬˣ˟˔ˡ˪ˬ˦˨˪˔˝͗˦˜ͩ˔˞˧ˬ˪ˡ˘˞ˢʠ
˟˨ˠˡˬ˚·ˢΝˡ˜˞ˢ˪˘ˠ˔˥˞˜ʴ˨˗˜ˢ˃˥ˢϛˣˢ˗ʠ
˦˧˔˪˞ˢ˪ˬˠˢ˗˘˟ʴʥʩ˜˪ˢ˟ˡˢ˦˧ˢ˝͗˖ˬʴʦʩʡ
ʾˢˡ˦˧˥˨˞˖˝˘˧˘˪ˬ˥ͅκˡ˜˔˝͗˦˜ͩ˧ˬˠʟκ˘ˡ˜˘
ˣˢ˧˥˭˘˕˨˝˘ˠˬ˗ˢˡ˜˖˛κ˔˗ˡ˘˝˗ˢ˗˔˧˞ˢ˪˘˝
˘˟˘˞˧˥ˢˡ˜˞˜ϛ˪˭ˠ˔˖ˡ˜˔˖˭˔˟˨˕˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥˔ʡ
ˊˬ˦˧˔˥˖˭ˬˣˢ˗·͗˖˭ˬ͙˞ˢ˟˨ˠˡˬ˗ˢ˧˘˟˘˪˜ʠ
˭ˢ˥˔ʟˡˣʡ˭˔ˣˢˠˢ˖͗˞˔˕˟˔ʻʷˀʼʟ˜˚ˢ˧ˢ˪˘ʔ
ʴˠ˨˭ˬ˞˜ˠˢκ˘ˠˬ˦·˨˖˛˔͙˭˦˘˥˪˜˦ͅ˪˦˧˥˘ʠ
˔ˠ˜ˡ˚ˢ˪ˬ˖˛ʟ˧˔˞˜˖˛˝˔˞ˠʡ˜ˡʡˆˣˢ˧˜˙ˬ˜ˇ˜˗˔˟ʡ
ʶ˔·ˢΝ͙˧˪ˢ˥˭ˬˡ˜˘˭˪ˬ˞˟˘˘˦˧˘˧ˬ˖˭ˡˬ˦ˣˢ˦ͅ˕
ˡ˔Ν˪˜˘˧ˡˬ˗θ˪˜ͩ˞˪˦˔˟ˢˡ˜˘ʡ

ˊˣˢ˚ˢˡ˜˭˔˝˔˞ˡ˔˝˖˜˘Ή˦˭͗ˢ˕˨˗ˢ˪͗˜˝˔˞
ˡ˔˝ˠˡ˜˘˝˦˭͗˥˔ˠ˞͗˪ˢ˞ͅ·˘˞˥˔ˡ˨˜ˡκˬˡ˜˘˥ˢ˪˜˘
ˠ˨˦˜˘˟˜ˣˢΝ˪˜ͩ˖˜͙ˣ˘·ˡˢ˪ˬˠ˜˔˥ˢ˪˘˚·ˢΝˡ˜ʠ
˞˜ʟ˞˧ͅ˥˘˭˔˝ˠ˨˝͗˗˨κˢˠ˜˘˝˦˖˔ʟˡ˔˥˭˘˖˭ˠ˜ˡ˜
˚·ˢΝˡ˜˖˭˞ͅ˪ϛ˔˧˘ˡ˜˘˦͗˪˦˧˔ˡ˜˘ˢ˗˗˔͙ˣ˔ʠ
˦ˠ˔˦˪ˢ˜˖˛ˣˢˣ˥˭˘˗ˡ˜˞ͅ˪ˠˢˡ˧ˢ˪˔ˡˬ˖˛
˪˗˔ˡˬ˖˛ˠˢ˗˘˟˔˖˛ʡ
ˆ˧͗˗˧˘κˡ˔˦˨˪˔˦˜ͩˣˬ˧˔ˡ˜˘ʭ˖ˢˠˢκˡ˔˭˥ˢʠ
˕˜͙ʟ˔˕ˬ˧˘ˠ˨˭˔˥˔˗˭˜͙ʲˆˣˢ˦ˢ˕ͅ˪ˡ˔˧ˢ˝˘˦˧
˪˜˘˟˘ʡ˃˥˭ˬ˚ˢ˧ˢ˪˔˟˜Νˠˬ˗˟˔ʶ˜˘˕˜˘˦˭˘˥˘˚˕˘˭ʠ
˞ˢˠˣ˥ˢˠ˜˦ˢ˪ˬ˖˛˥ˢ˭˪˜͗˭˔Ήʟ˞˧ͅ˥˘˦ˣ˥˔˪˜͗ʟ
κ˘˗θ˪˜ͩ˞˭˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥˔˪˞ˢΉ˖˨˕ͩ˗˭˜˘˦˧˔·ˡ˔
ˡ˔˝˪ˬκ˦˭ˬˠˣˢ˭˜ˢˠ˜˘ʡ

ʥʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʧʬʟʬʨ˭·

ʦʧʬʨ˭·

GIRE^ETEVÜ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

A36

ėĽňŲŀġĴġÖĴŹƛƕŀĀ
ȰĴňľŧķĀŹŀƛűƛűŹĀľÖſùġňƤɔĕſŀĴóıňŀÖķŀňŲóġëľſķŹġūňňľ
ȰŧūÖƕùƤġƕĀűŹĀūĀňĞġɈƭňūÖƤŹūƛñÂġūŹſÖķſūūňſŀù
ȰM'kPƤɔ!ȲķſĀŹňňŹĞ®ÖŧŹÈʌȲƕĀıŲóġĀÖŀÖķňėňƕĀ
ȰÃġɈDġȲűŹūſľġĀŀġňƕÖŀġĀľſƤƛĴġƤɔűĀūƕġűňƕňŀɈķġŀĀ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʫʫʫ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʬʧʟʧʣ˭·

ʥʤʧʬ˭·

GIRE^ETEVÜ

A26

ėĽňŲŀġĴġÖĴŹƛƕŀĀ

ȰĴňľŧķĀŹŀƛűƛűŹĀľÖſùġňƤɔĕſŀĴóıňŀÖķŀňŲóġëľſķŹġūňňľ
ȰŧūÖƕùƤġƕĀűŹĀūĀňĞġɈƭňūÖƤŹūƛñÂġūŹſÖķſūūňſŀù
ȰM'kPƤɔ!ȲķſĀŹňňŹĞ®ÖŧŹÈʌȲƕĀıŲóġĀÖŀÖķňėňƕĀ
ȰÃġɈDġȲűŹūſľġĀŀġňƕÖŀġĀľſƤƛĴġƤɔűĀūƕġűňƕňŀɈķġŀĀ

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʹˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ˧ˢˡˢ˪˔˧ˢ˥˦˞˔˟˜ˡ˜˔˨˥˭͗ʠ
˗˭˘Ή˟˘˚˘ˡ˗˔˥ˡ˘˚ˢˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˔˞ˢʠ
˟˨ˠˡ˚·ˢΝˡ˜˞ˢ˪ˬ˖˛ϛˠ˔˥˞˜ʵˢ˪˘˥˦
ʙˊ˜˟˞˜ˡ˦ʡʷ˭˜ͩ˞˜˧˘ˠ˨ˠ˔˦˭ˣ˘˪ˡˢΝ͙ʟ
κ˘ˢ˧˥˭ˬˠ˔˦˭˪˦ˣ˔ˡ˜˔·ˬ˗θ˪˜ͩ˞ˣ˥˭˘ʠ
˦˧˥˭˘ˡˡˬ˝˔˞˜˦˧˘˥˘ˢ˙ˢˡ˜˖˭ˡˬ˪ˣ˥ˢ˦˧
˭˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥˔ʟ˭˞˧ͅ˥ˬˠˣˢ˗·͗˖˭ˬ˦˭
˦ˢ˨ˡ˗˕˔˥ʟˡˣʡ˭˔ˣˢˠˢ˖͗ˣ˥˭˘˪ˢʠ
˗˨ˢˣ˧ˬ˖˭ˡ˘˚ˢʡʷˢ˗˔˧˞ˢ˪ˢˠˢκ˘˦˭
˪˭ˠˢ˖ˡ˜͙˞˜ˡˢ˪˘˘˙˘˞˧ˬ˦˧ˢ˦˨˝͗˖
˗˪˔˚·ˢΝˡ˜˞˜ʹˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡʹʿʸˋ˝˔˞ˢ˕˘˭ʠ
ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪˘˧ˬ˟ˡ˘˞˔ˡ˔·ˬ˘˙˘˞˧ˢ˪˘ʡ

Formation BAR + Formation BASS
űňſŀùñÖūɭűſñ

ȰƕƛűňĴÖľňóȡɯȟțÃɔɄɅȲȝȠțÃɔɄɅ
ȰÃġɈDġȲ0ŹĞĀūŀĀŹȲķſĀŹňňŹĞ®ÖŧŹÈʌM'
ȰġūķÖƛȝȲŧňŹġĕƛ!ňŀŀĀóŹȲƕűŧŉĽŧūÖóÖƤɔňňŀ
ȰĽÖŹƕÖġɔűƤƛñĴÖĴňŀƭėſūÖóıÖ

ʬʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʬʟʬʨ˭·

ʤʣʩʬʫ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ˀ˘˜˦˧˘˥˦˧͎˖˞ʟ˝˔˞˦˔ˠ˔˝˘˚ˢˡ˔˭˪˔˪˦˞˔ʠ
˭˨˝˘ʟ˭˔˝ˠ˨˝˘ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘ˠ˜˘˝˦˖˘˪ˣˢ˥˧ʠ
˙ˢ˟˜ˢˡ˜˘ˠ˜˘˖˞˜˘˝ˠ˔˥˞˜ˆˢˡˢ˥ˢϛ˭ˡ˔ˡ˘˝
˭˧˪ˢ˥˭˘ˡ˜˔˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝˝˔˞ˢΝ˖˜˨˥˭͗˗˭˘Ή
˔˟˟ʠ˜ˡʠˢˡ˘ʡ˃ˢ˗·͗˖˭ˀ˘˜˦˧˘˥˦˧͎˖˞˗ˢ˦˪ˢʠ
˝˘˚ˢ˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥˔˟˨˕˦·˨˖˛˔˝ˠ˨˭ˬ˞˜˭ˣ·ˬ˧
ʶʷʟ˦˘˥˪˜˦ͅ˪ˠ˨˭ˬ˖˭ˡˬ˖˛˜˥˔˗˜˔˜ˡ˧˘˥ʠ
ˡ˘˧ˢ˪˘˚ˢʡˊ˕˨˗ˢ˪˔ˡ˘˚·ˢΝˡ˜˞˜˪ˬˣ˘·ʠ
ˡ˜͗ˇ˪ͅ˝˦˔˟ˢˡ˪˦ˣ˔ˡ˜˔·ˬˠ˗θ˪˜ͩ˞˜˘ˠϛ
ˡ˜˘˭˔˟˘κˡ˜˘ˢ˗˧˘˚ˢ˖˭ˬˢ˚˟͗˗˔˦˭Ё˟ˠ˖˭ˬ
˦·˨˖˛˔˦˭˦˪ˢ˜˖˛˨˟˨˕˜ˢˡˬ˖˛˪ˬ˞ˢˡ˔˪ʠ
˖ͅ˪ʡ

ʦʫʫʫ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʧʟʧʣ˭·

ʧʬʬʬ˭·

Meisterstück

system muzyczny all-in-one

• Bluetooth®ÖŧŹÈʌȲÃġɈDġȝȲȟȽȠFMƤȲŹſŀĀūDkȽ'ɭ
ȰƕñſùňƕÖŀƛňùŹƕÖūƤÖóƤ!'ȲŧňūŹ
• radio internetowe, Spotify Connect
ȰóƤŹĀūƛėĽňŲŀġĴġġɔƕñſùňƕÖŀƛűſñƕňňĕĀū

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ
GIRE^EOSQTPIX

ˇ˘ˡ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ˚·ˢΝˡ˜˞˪˦˧ˬ˟˨Ϣˣ˟˨˚˔ˡ˗ˣ˟˔ˬϡˢ˙˘ʠ
˥˨˝˘˦˭˘˥ˢ˞˜˭˔˞˥˘˦·͗˖˭ˡˢΝ˖˜ϛˠˢκ˘˕ˬ͙ˢ˕˦·˨˚˜ʠ
˪˔ˡˬ˕˘˭ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪ˢʟ˖ˢ˝˘˦˧˭˔˦·˨˚͗·͗˖˭ˡˢΝ˖˜
ʵ˟˨˘˧ˢˢ˧˛ʟ˜˭ˣˢ˭˜ˢˠ˨˗˘˗ˬ˞ˢ˪˔ˡ˘˝˞˨˧˘ˠ˨˔ˣ˟˜ʠ
˞˔˖˝˜ʡˊˣˢ·͗˖˭˘ˡ˜˨˭˗˥˨˚˜ˠˠˢ˗˘˟˘ˠ˃˛˔ˡ˧ˢˠ
˅ʸʴʶˇ˂˅˭ˬ˦˞˔˦˭ˢ˦˭˔·˔ˠ˜˔˝͗˖ˬ˗θ˪˜ͩ˞˦˧˘˥˘ˢϛ
˔˕ˬ˖˜˘˦˭ˬ͙˦˜ͩˡ˜ˠ˭ˇˉ˪ˬ˦˧˔˥˖˭ˬ˦˜ͩ˚ˡ͙͗ˣˢ˞˔ʠ
˕˘˟ˢˣ˧ˬ˖˭ˡˬʡ

ʬʧʧʧ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʪʥʟʥʣ˭·

ʬʬʬʫ˭·

2 x Phantom Reactor 600
ėĽňŲŀġĴġÖĴŹƛƕŀĀ

ʩʩʩʩ˭·

MusicCast RX-V4A
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2

˟˨˕ʥʣ˫ʦʦʦʟʦʣ˭·

• Bluetooth®ȲŧňŹġĕƛȲġūķÖƛȲŀ
ȰĞƛñūƛùňƕÖÖľŧķġƭĴÖóıÖ'M
ȰŹĀóĞŀňķňėġĀkȲMPȲ!0
ȰľňóùňȡțțÃȲóġŲŀġĀŀġĀùƥƕġĒĴſȤȠùc

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʫʥʧʧ˭·

zestaw kina domowego

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ˍ˘˦˧˔˪˞˜ˡ˔˗ˢˠˢ˪˘˚ˢ˭ˣ˜ͩ˖˜ˢˠ˔˞ˢ˟˨ˠˡ˔ˠ˜˧ˢ
˕˘˭˪͗˧ˣ˜˘ˡ˜˔ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭ˬ˦ˣˢ˦ͅ˕ˡ˔˭˔ˣ˘˪ˡ˜˘ˡ˜˘
˞˜ˡˢ˪˘˚ˢ˗θ˪˜ͩ˞˨˪ˇ˪ˢ˜ˠ˦˔˟ˢˡ˜˘ʡˆ˘˥˖˘ˠ˧˘˚ˢ
˭˘˦˧˔˪˨˝˘˦˧˝˘˗ˡ˔˞˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ʴˉϛˌ˔ˠ˔˛˔ˀ˨ʠ
˦˜˖ʶ˔˦˧˅ˋʠˉʧʴ˗ˢ˦˧˔˥˖˭˔ˡ˜˘˦˔ˠˢ˪˜˖˜˘˔ˡ˚˔κ˨˝͗ʠ
˖ˬ˗θ˪˜ͩ˞ˣ˥˭˘˦˧˥˭˘ˡˡˬʟ˗˭˜ͩ˞˜˖˭˘ˠ˨˞˔κ˗˔˦˖˘ˡ˔
Ё˟ˠˢ˪˘˚ˢ˦˘˔ˡ˦˨˦˧˔˝˘˦˜ͩˡ˜˘ˠ˔˟˥˘˔˟ˡˬˠ˪ˬ˗˔ʠ
˥˭˘ˡ˜˘ˠʟ˭˪·˔˦˭˖˭˔˪ˣˢ·͗˖˭˘ˡ˜˨˭˪˦˭˘˖˛˦˧˥ˢˡˡˬʠ
ˠ˜˞ˢ˟˨ˠˡ˔ˠ˜ʸʿʴʶʠ˔ʡʵˢ˚˔˧˔˚˔ˠ˔˭·͗˖˭ˬʟ˪˧ˬˠ
ʻʷˀʼ˞ˢˠˣ˔˧ˬ˕˜˟ˡ˘˭˥ˢ˭˗˭˜˘˟˖˭ˢΝ˖˜͗ʫʾʢʩʣʻ˭ʟ˦ˣ˥˔ʠ
˪˜ʟκ˘˕˘˭˧˥˨˗˨ˣˢ˗·͗˖˭ˬ˦˭ˡ˔˝ˡˢ˪˦˭ˬ˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥
˗ˢ˦˪ˢ˝˘˚ˢ˧˘˟˘˪˜˭ˢ˥˔˜ˣ˥˭˘ˡ˜˘˦˜˘˦˭˦˜ͩ˪˦˔ˠˢ
˖˘ˡ˧˥˨ˠ˔˞˖˝˜ʡ

03

Gramofony

AT-LPW40WN
gramofon

˃ˢˣ˨˟˔˥ˡˢΝ͙ˣ·ˬ˧˪˜ˡˬ˟ˢ˪ˬ˖˛˝˔˞ˢˡˢΝˡ˜˞˔˗θ˪˜ͩ˞˨˖˜͗˚˟˘
˥ˢΝˡ˜˘˜ˣˢ˪ˢ˟˜˭˔˖˭ˬˡ˔˪ˬˣ˜˘˥˔͙˭˥ˬˡ˞˨˗ˢˠ˜ˡ˨˝͗˖˘˗ˢ˧˘˝
ˣˢ˥ˬʶʷʡˁ˜˖˗˭˜˪ˡ˘˚ˢʟˣˢˡ˜˘˪˔κ˚˥˔ˠˢ˙ˢˡˬ˧ˢ˝˘˗ˡˢ˭ˡ˔˝ʠ
˕˔˥˗˭˜˘˝ˣˢκ͗˗˔ˡˬ˖˛θ˥ͅ˗˘·˗θ˪˜ͩ˞˨ʡˈ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˔ˡ˘ˡ˜˘ʠ
ˣ˥˭˘˥˪˔ˡ˜˘ˢ˗ʤʩʣ˟˔˧ʟ˗˭˜ͩ˞˜ˡˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡˬˠ˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜ˢˠ
˜ˠ˔˧˘˥˜˔·ˢˠʟˢ˙˘˥˨˝͗˝˔˞ˢΝ͙˗θ˪˜ͩ˞˨˗ˢ˦˧ͩˣˡ͗˪˖˭˘Νˡ˜˘˝
˧ˬ˟˞ˢˡ˔˝˟˘ˣ˦˭ˬˠ˞ˢˡ˦˧˥˨˞˖˝ˢˠʟ˔˧ˢˣˢ˪˘ˠˢ˗˘˟˘˨˦˧˔ˡ˔ʠ
˪˜˔˝͗ˡˢ˪˘˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˬ˔˨˗˜ˢ˙˜˟˦˞˜˘˚ˢ˕˥˭ˠ˜˘ˡ˜˔ʡ

ȰūÖľġĒƤƕĽŉĴŀÖƕĒėķňƕĀėň
ȰŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤ
ȰƕĴĽÖùĴÖ'ſÖķkk§ɈÂkȤȠ0
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium

ʤʧʧʧ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʥʟʥʣ˭·

ʤʪʧʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʪʪʪ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʫʫʟʫʨ˭·

ʥʦʬʬ˭·

Miracord 50

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

gramofon

ȰűŹÖñġķŀƛŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲȝŧūĒùĴňŲóġňùŹƕÖūƤÖŀġÖ
ȰŧūĀóƛƤƛıŀĀÖķſľġŀġňƕĀūÖľġĒƤɔūĀėſķÖóıëÖŀŹƛɈűĴÖŹġŀėſ
ȰƕĴĽÖùĴÖſùġňɈ§ĀóĞŀġóÖ§ɈȤȜȲÖķſľġŀġňƕƛŹÖķĀūƤ
ȰƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƤľÖóŀġÖóƤkk

TD 202
gramofon

ȰŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲƕĴĽÖùĴÖkk§ɈÂkȤȠ0
ȰƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤȲūÖľġĒ§ȢȜ
ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴÖŀÖķňėňƕňɈóƛĕūňƕƛƤɔƕƛıŲóġĀľ
ȰÖķſľġŀġňƕƛŹÖķĀūƤȲùƕġĀŧūĒùĴňŲóġňùŹƕÖūƤÖŀġÖ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʤʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʣʬʟʬʨ˭·

ʥʫʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʫʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʬʧʟʬʨ˭·

ʥʧʬʬ˭·

AT-LPW50PB
gramofon

ȰŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲƕĴĽÖùĴÖ§ɈÂkȤȠ0
ȰūÖľġĒƤɔƕĽŉĴŀÖƕĒėķňƕĀėň
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
ȰÖŀŹƛūĀƤňŀÖŀűňƕÖŧňùűŹÖƕÖƤɔŧĽƛŹƛk'D

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ʤʪʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʫʬʟʬʨ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʤʬʬ˭·

AT-LP5X
gramofon

ȰŀÖŧĒùñĀƤŧňŲūĀùŀġ'ġūĀóŹɈ'ūġƔĀ
ȰƕĴĽÖùĴÖ'ſÖķkk§ɈÂkȤȠ0ȲŧňūŹ
ȰƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤkkȽk!
ȰĀķĀėÖŀóĴġĀȲľÖŹňƕĀƕƛĴňŁóƤĀŀġĀ

TD 402 DD
gramofon

ȰŀÖŧĒùñĀƤŧňŲūĀùŀġȲȝŧūĒùĴňŲóġňùŹƕÖūƤÖŀġÖ
• cichy silnik, funkcja auto stop
ȰĴÖūñňŀňƕĀūÖľġĒ§ȢȝȲƕĴĽÖùĴÖ§ɈÂkȤȠ0
ȰƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤkk
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʧʬʟʬʨ˭·

ʦʩʬʬ˭·

TN-4D
gramofon

ȰŀÖŧĒùñĀƤŧňŲūĀùŀġȲūÖľġĒ0!
ȰƕñſùňƕÖŀƛŧūƤĀùƕƤľÖóŀġÖóƤȲƕƛıŲóġĀ
• bezszczotkowy silnik, aluminiowy talerz
ȰƕƛűňĴġĀıĴķÖűƛƕĴĽÖùÖkkſľġĴňuƛűŹĀū

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʥʫʫʫ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʧʧʟʧʣ˭·

ʥʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʦʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʬʟʬʨ˭·

ʨʣʬʪ˭·

MusiCast VINYL 500
+ 2 x MusicCast 20
kompletny zestaw stereo

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʨʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʪʧʟʬʨ˭·

ʪʪʨʣ˭·

ȰñĀƤŧūƤĀƕňùňƕÖĽëóƤŀňŲôƤſūƤëùƤĀŀġÖľġkſűġó!ÖűŹ
ȰÃġɈDġȝȲȟȽȠFMƤȲġūķÖƛȲķſĀŹňňŹĞ®
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), high-res audio
ȰŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲŧūňűŹĀūÖľġĒƤƕĴĽÖùĴëkk

ʶ˂ˁʶʸ˃ˇʛˀˀʜʞˣˢ˞˥ˬ˪˔ʞ˔˞˖˘˦ˢ˥˜˔
gramofon

• kompozytowa podstawa
ȰŧÖűĴňƕƛŀÖŧĒùȲȞŧūĒùĴňŲóġ
ȰƕĴĽÖùĴÖ!ķĀÖūÖſùġň!ňŀóĀŧŹkk
ȰūÖľġĒƤɔĽňƧƛűĴġĀľľÖėŀĀŹƛóƤŀƛľ

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

ˍ˅̥ʵʾ˅˂ʾˊ˃˅ˍˌˆˍΆ˂Μ͘
ˁ˔˝ˡˢ˪˦˭˘˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ˬ˞˜ˡ˔˗ˢˠˢ˪˘˚ˢˌ˔ˠ˔˛ˬ˧ˢˣ˥˔˪˗˭˜˪˘˖˘ˡ˧˥˔˗ˢˠˢ˪˘˝˥ˢ˭˥ˬ˪˞˜ˣ˥˭ˬ˦˭·ˢΝ˖˜ʡ
˅ˋʠˉʧʴ˜˅ˋʠˉʩʴ˭˔˖˛˪ˬ˖˔˝͗ˡˢ˪ˬˠ˗˘˦˜˚ˡ˘ˠ˜˜ˡˡˢ˪˔˖ˬ˝ˡˬˠ˜˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˔ˠ˜ʭˣ˘·ˡ˘˪˦ˣ˔˥˖˜˘˗˟˔
˥ˢ˭˗˭˜˘˟˖˭ˢΝ˖˜ʫʾ˜ʧʾʟ˔˨˧ˢ˥˦˞˔˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˔ˀ˨˦˜˖ʶ˔˦˧ʟˡˢ˪˔˞ˢˡ˦˧˥˨˞˖˝˔˪˭ˠ˔˖ˡ˜˔˖˭˔˜ˢ˕˦·˨˚˔˙˨ˡ˞˖˝˜
˚˔ˠ˜ˡ˚ˢ˪ˬ˖˛˦ˣ˥˔˪˜͗ʟκ˘˭ˡ˔˝˗˭˜˘˦˭˦˜ͩ˪˖˘ˡ˧˥˨ˠ˔˞˖˝˜ʠ˧ˢ˚˪˔˥˔ˡ˖˝˔˝˔˞ˢΝ˖˜˜˙˨ˡ˞˖˝ˢˡ˔˟ˡˢΝ˖˜ˡ˔˟˔˧˔ʡ

ʦʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʪʧʟʬʨ˭·

ʥʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʥʧʟʬʨ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast RX-V6A
amplituner AV

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
'ňķñƛÂġűġňŀƤƕġūŹſÖķġƤÖóıëƕƛűňĴňŲóġ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÉuʌȷȷ!ȷ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʻʷˀʼˍ˂ʵˆΆˈʺ͖ʫʾ

MusicCast RX-V4A
amplituner AV

ʶʴΆʾ˂ˊʼʶʼʸˁ˂ˊʸˊˍ˂˅ˁʼʶˇˊ˂

˂˕˜˘˞ˢˡ˦˧˥˨˞˖˝˘˪ˬ˥ͅκˡ˜˔˕ˢ˚˔˧˔˚˔ˠ˔˭·͗˖˭ˬʻʷˀʼʟ˪˧ˬˠ˧ˬ˖˛ˢ˕˦·˨˚˨ʠ
˝͗˖ˬ˖˛˥ˢ˭˗˭˜˘˟˖˭ˢΝ͙ʫʾʢʩʣʻ˭ʡʷ˭˜ͩ˞˜˧˘ˠ˨˅ˋʠˉʧʴ˜˅ˋʠˉʩʴˠˢ˚͗˦˧˔͙˦˜ͩ
˗ˢˠˢ˪ˬˠ˖˘ˡ˧˥˨ˠ˥ˢ˭˥ˬ˪˞˜ˡ˔˟˔˧˔ʟ˗ˢ˞˧ͅ˥˘˚ˢ˕ͩ˗˭˜˘ˠˢκˡ˔ˣˢ˗·͗˖˭ˬ͙
˝˘˗ˡˢ˖˭˘Νˡ˜˘˞˜˟˞˔θ˥ͅ˗˘·ˢ˕˦·˨˚˨˝͗˖ˬ˖˛˥ˢ˭˗˭˜˘˟˖˭ˢΝ͙ʫʾʟˡˣʡ˞ˢˡ˦ˢ˟˘ʡˍ·͗˖˭˔
ʻʷˀʼ˦͗ˢ˖˭ˬ˪˜Ν˖˜˘˞ˢˠˣ˔˧ˬ˕˜˟ˡ˘˪˦˧˘˖˭ʟ˖ˢˢ˭ˡ˔˖˭˔ʟκ˘ˢ˕˦·˨˚˨˝͗˥ˢ˭˗˭˜˘˟ʠ
˖˭ˢΝ˖˜ʧʾʛʧʾʢʤʥʣʻ˭ʜ˜ˡ˜κ˦˭˘ʡ

ʽ˨κˣ˥˭ˬˣ˜˘˥˪˦˭ˬˠ˞ˢˡ˧˔˞˖˜˘˭˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥˔ˠ˜˨˪˔˚ͩˣ˥˭ˬ˞˨˪˔˜˖˛˖˔·˞ˢ˪˜ʠ
˖˜˘ˡˢ˪˘˪˭ˢ˥ˡ˜˖˧˪ˢʡΆ˔˚ˢ˗ˡ˜˘˭˔ˢ˞˥͗˚˟ˢˡ˘˕ˢ˞˜˪ˣˢ·͗˖˭˘ˡ˜˨˭˔˧˥˔˞˖ˬ˝ˡ˜˘
˪˞ˢˠˣˢˡˢ˪˔ˡˬˠ˪ˣ˥˭˘˗ˡ˜͗Ν˖˜˔ˡ˞ͩ˪ˬΝ˪˜˘˧˟˔˖˭˘ˠ˜ˡ˜˘˪˜˘˟˞͗˟˜˖˭˕͗ˣ˥˭˘ʠ
·͗˖˭ˡ˜˞ͅ˪ˢ˥˔˭ˣˢ˞˥ͩ˧˘·ˡ˔˗˔˝͗˨˥˭͗˗˭˘ˡ˜ˢˠ˦˭˟˔˖˛˘˧ˡˬ˜ˡˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡˬ˖˛˔ʠ
˥˔˞˧˘˥ʡˇˬˠ˦˔ˠˬˠ˨κˬ˧˞ˢ˪ˡ˜˞ˠˢκ˘˟˜˖˭ˬ͙ˡ˔˦˭ˬ˕˞˜˜·˔˧˪ˬ˗ˢ˦˧ͩˣ˗ˢ˪˜˘˟˨
˙˨ˡ˞˖˝ˢˡ˔˟ˡˢΝ˖˜˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ͅ˪ʡ

FUNKCJE DEDYKOWANE GRACZOM
ʾˢˡ˦˧˥˨˞˧ˢ˥˭ˬ˭˔˗˕˔˟˜ˢˡ˜˘˦˔ˠˢ˪˜˧˘˪˥˔κ˘ˡ˜˔ˣˢ˗˖˭˔˦˥ˢ˭˚˥ˬ˪˘˞˞ˢˠˣ˨˧˘ʠ
˥ˢ˪ˬ˖˛˜˞ˢˡ˦ˢ˟ˢ˪ˬ˖˛ʡˈ˟˘ˣ˦˭ˢˡ˘˙˨ˡ˞˖˝˘˚˜˘˥ˢ˥˔˭ˠ˨˟˧˜ˠ˘˗˜ͅ˪˅ˋʠˉʧʴ˜˅ˋʠ
ʠˉʩʴˣ˥˭˘·ˢκˬ·ˬ˦˜ͩˡ˔˭˪˜ͩ˞˦˭ˢˡˬˣˢ˭˜ˢˠ˪ˬ˚·˔˗˭˘ˡ˜˔ˢ˥˔˭˟˘ˣ˦˭͗ˣ·ˬˡˡˢΝ͙
˥˨˖˛˨˜ˣ˥˭˘˝Ν͙˪˚˥˔˖˛ʡˁˢ˪˘˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ˬ˦˧˔˝͗˦˜ͩ˜˗˘˔˟ˡˬˠ˜ˠ˔˦˭ˬˡ˔ˠ˜
˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔˝͗˖ˬˠ˜˪ˬ˦ˢ˞͗˝˔˞ˢΝ͙˗θ˪˜ͩ˞˨˪˚˥˔˖˛ˣ˥˭ˬ˭˔˖˛ˢ˪˔ˡ˜˨˪˦˭ˬ˦˧˞˜˖˛
˜˦˧ˢ˧ˡˬ˖˛˗˟˔˞˔κ˗˘˚ˢ˚˥˔˖˭˔˙˨ˡ˞˖˝˜˭˪˜͗˭˔ˡˬ˖˛˭ˢ˕˥˔˭˘ˠʡ

ʤʣʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʨʥʧʟʬʨ˭·

˃˥˔˞˧ˬ˖˭ˡˬˠ˨˗ˢ˚ˢ˗ˡ˜˘ˡ˜˘ˠ˪ˢ˕˨˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥˔˖˛˝˘˦˧ˢ˕˦·˨˚˔˙˨ˡ˞˖˝˜ˀ˨ʠ
˦˜˖ʶ˔˦˧ˆ˨˥˥ˢ˨ˡ˗ʡʷ˭˜ͩ˞˜ˡ˜˘˝˗ˢ˅ˋʠˉʧʴ˜˅ˋʠˉʩʴˠˢκˡ˔˕˘˭ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪ˢˣˢ˗ʠ
·͗˖˭ˬ͙˚·ˢΝˡ˜˞˜ˀ˨˦˜˖ʶ˔˦˧ʥʣ˟˨˕ˀ˨˦˜˖ʶ˔˦˧ʨʣ˪˥ˢ˟˜˧ˬ˟ˡˬ˖˛˚·ˢΝˡ˜˞ͅ˪˘˙˘˞ʠ
˧ˢ˪ˬ˖˛ʡ˅ˢ˭˪˜͗˭˔ˡ˜˘˧ˢ˘˟˜ˠ˜ˡ˨˝˘˞ˢˡ˜˘˖˭ˡˢΝ͙ˣ˥ˢ˪˔˗˭˘ˡ˜˔ˣ˥˭˘˪ˢ˗ͅ˪ˢ˗
˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥˔˗ˢ˚·ˢΝˡ˜˞ͅ˪˧ˬ˟ˡˬ˖˛ϛ˪˧˘ˡ˦ˣˢ˦ͅ˕ˠˢκ˘˦˭˖˜˘˦˭ˬ͙˦˜ͩˣ˘·ˡˬˠ˜
ˠˢκ˟˜˪ˢΝ˖˜˔ˠ˜˦ˬ˦˧˘ˠ˨˞˜ˡ˔˗ˢˠˢ˪˘˚ˢˣ˥˭ˬ˭˔˖˛ˢ˪˔ˡ˜˨˘˦˧˘˧ˬ˞˜˪ˣˢ˞ˢ˝˨
ˢ˗˦·˨˖˛ˢ˪ˬˠʡ

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference F5 / C5
+ 2x MusicCast 20
zestaw kina domowego

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MUSICCAST SURROUND

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ʤʥʬʬʧ˭·

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲM'ȜțɭȲ
'ňķñƛÂġűġňŀƤƕġūŹſÖķġƤÖóıëƕƛűňĴňŲóġ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÉuʌȷȷ!ȷ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ

ʤʤʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʨʬʟʬʨ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast 50
ėĽňŲŀġĴñĀƤŧūƤĀƕňùňƕƛ

SR-C20

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȟȷȝȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
• radio internetowe, asystent Google
Ȱkſűġó!ÖűŹŹĀūĀňȲkſűġó!ÖűŹſūūňſŀù

soundbar

ȰŧňūŹM'kPȲƤĽëóƤÖňŧŹƛóƤŀĀġɔÖŀÖķňėňƕĀȞȲȠľľ
• Bluetooth®, funkcja Clear Voice
ȰŹūƛñƛùƥƕġĒĴňƕĀȱkſƤƛĴÖȲDġķľƛȲFūƛȲ§Â
• wbudowany subwoofer, aplikacja Sound Bar Remote

ʤʪʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʫʬʟʬʨ˭·

ʥʦʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʣʧʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʨʥʧʟʬʨ˭·

ʫʬʨ˭·

ʤʦʤʬʦ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʧʟʪʨ˭·

ʤʤʧʬ˭·

MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 + HTM6 S2
+ 2 x MusicCast 20 + SUB 100

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

zestaw kina domowego

ȰňñűĽſėÖȣaȽȡțMƤȼȟaȽȜȝțMƤȲ
M'ȜțɭȲ'ňķñƛÂġűġňŀ
ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝ
ȰĕſŀĴóıĀùķÖėūÖóƤƛɄcckȲÂȲkȲD§Ʌ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast 20
ėĽňŲŀġĴñĀƤŧūƤĀƕňùňƕƛ

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲĞġėĞɈūĀűÖſùġň
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȲġūķÖƛȝȲÖűƛűŹĀŀŹFňňėķĀ
ȰñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀŧÖūňƕÖŀġĀƕɔűŹĀūĀň
ġɔıÖĴňėĽňŲŀġĴġĀĕĀĴŹňƕĀƕɔĴġŀġĀùňľňƕƛľ
• Spotify, Tidal, radio internetowe

ˀ˨˦˜˖ʶ˔˦˧˧ˢˡ˔˝˪˜ͩ˞˦˭ˬ˦ˬ˦˧˘ˠˠ˨˟˧˜˥ˢˢˠ˗ˢ˦˧ͩˣˡˬˡ˔˥ˬˡ˞˨ʡʾ˜˟˞˔˗˭˜˘˦˜͗˧ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ϛˠʡ˜ˡʡ˚·ˢΝˡ˜˞˜ʟ˔ˠˣ˟˜˧˨ˡ˘˥ˬʟ
˦ˢ˨ˡ˗˕˔˥ˬʟ˔ˡ˔˪˘˧˚˥˔ˠˢ˙ˢˡϛ˝˘˦˧˪˦˧˔ˡ˜˘˪˦ˣͅ·ˣ˥˔˖ˢ˪˔͙˭˘˦ˢ˕͗˖˔·˞ˢ˪˜˖˜˘˕˘˭ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪ˢʡ
ˊˬ˦˧˔˥˖˭ˬˣˢ˗·͗˖˭ˬ͙˨˥˭͗˗˭˘ˡ˜˔˗ˢ˗ˢˠˢ˪˘˝˦˜˘˖˜ˊ˜ʠʹʼʟ˔˕ˬ˦˧˥˨ˠ˜˘ˡ˜ˢ˪˔͙ˠ˨˭ˬ˞ͩ˜˭ˣˢ˭˜ˢˠ˨˜ˡ˧˨˜˖ˬ˝ˡ˘˝
˔ˣ˟˜˞˔˖˝˜˭˔˥˭͗˗˭˔͙ˣˢ˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡˬˠ˜˨˥˭͗˗˭˘ˡ˜˔ˠ˜ʟˡ˔˪˘˧˝˘κ˘˟˜˧˘˭ˡ˔˝˗˨˝͗˦˜ͩ˪˥ͅκˡˬ˖˛ˣˢˠ˜˘˦˭˖˭˘ˡ˜˔˖˛ʡ
ʾ˔κ˗ˬ˭˗ˢˠˢ˪ˡ˜˞ͅ˪˕ͩ˗˭˜˘ˠͅ˚·˦˔ˠ˭˗˘˖ˬ˗ˢ˪˔͙ʟ˖ˢˠ˔˕ˬ͙ˢ˗˧˪˔˥˭˔ˡ˘ˡ˔˗˔ˡˬˠ˚·ˢΝˡ˜˞˨ʟˣ˥˭˘˦ˬ·˔˝͗˖
ˠ˨˭ˬ˞ͩ˗ˢ˝˘˗ˡ˘˚ˢ˭ˡ˜˖˛˟˨˕˪˦˭ˬ˦˧˞˜˖˛˥ͅ˪ˡˢ˖˭˘Νˡ˜˘ʡΆ˔˧˪ˢʟ˦˭ˬ˕˞ˢ˜ˣ˥˭ˬ˝˘ˠˡ˜˘ʟ˔˖ˢˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭˘˕˘˭
˭˕ͩ˗ˡ˘˚ˢˢ˞˔˕˟ˢ˪˔ˡ˜˔˜˝˔˞˜˖˛˞ˢ˟˪˜˘˞˦˧˥˔˧ˡ˔˝˔˞ˢΝ˖˜˗θ˪˜ͩ˞˨ʡ

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

04

słuchawki

ˆ·˨˖˛˔˪˞˜˧ˢˡ˔˝ˣˢˣ˨˟˔˥ˡ˜˘˝˦˭ˬ˜ˡ˔˝·˔˧˪˜˘˝˦˭ˬ˦ˣˢ˦ͅ˕ʟ˔˕ˬ˖˜˘ʠ
˦˭ˬ͙˦˜ͩ˦˪ˢ˝͗˨˟˨˕˜ˢˡ˔ˠ˨˭ˬ˞͗˪˗ˢˠ˨˟˨˕ˣˢ˭˔ˡ˜ˠʡʷˢ˕˥˘˝
˞˟˔˦ˬˠˢ˗˘˟˘˪ˣˢ·͗˖˭˘ˡ˜˨˭˘˦ˣ˥˭ͩ˧˘ˠ˛˜ʠ˙˜˜ˠˢ˕˜˟ˡˬˠ˜θ˥ͅʠ
˗·˔ˠ˜˔˨˗˜ˢˣˢ˭˪˔˟˔˝͗˨˭ˬ˦˞˔͙˙˔ˡ˧˔˦˧ˬ˖˭ˡˬ˗θ˪˜ͩ˞ʡˊˬˠ˔ʠ
˚˔˝͗˖ˬˠ˘˟ˢˠ˔ˡ˜ˠˢ˚͗˦˜ͩ˚ˡ͙͗ˣˢˣ˥˭˘ˡˢΝˡ˘˪˭ˠ˔˖ˡ˜˔˖˭˘
˦·˨˖˛˔˪˞ˢ˪˘ʡʷ˭˜ͩ˞˜˪ˬ˦ˢ˞˜˘˝˞˟˔˦ˬ˞ˢˠˣˢˡ˘ˡ˧ˢˠ˚˪˔˥˔ˡ˧˨ʠ
˝͗ˢˡ˘˖˭ˬ˦˧˘ʟˡ˔˧˨˥˔˟ˡ˘˕˥˭ˠ˜˘ˡ˜˘ʟ˔ˣ˥˭ˬ˧ˬˠ˦͗˧˔˞ˠ˔·˘ʟκ˘
˭·˔˧˪ˢΝ˖˜͗ˠˢκˡ˔˝˘˭˔˕˥˔͙˪ˬ˖˛ˢ˗˭͗˖ˡ˔˦ˣ˔˖˘˥ʡ

ʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʟʬʨ˭·

ʤʥʬʬ˭·

4,5h+13,5h

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ATH-ANC300TW

űĽſóĞÖƕĴġ§ūſĀÃġūĀķĀűűƤɔm!

ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴġȠȲȣľľƤɔľĀľñūÖŀÖľġ'c!
ȰóƛĕūňƕňɈĞƛñūƛùňƕƛſĴĽÖùūĀùſĴóıġĞÖĽÖűſ
• Bluetooth®ÖŧŹÈʌȲſÖķóňľľóÂó
ȰſÖķóňľľ§ūſĀÃġūĀķĀűűŹĀūĀňķſű

M4U-8
15h

űĽſóĞÖƕĴġñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀƤɔm!
• Bluetooth®ƤɔÖŧŹÈʌM'ġɔmD!
ȰÖĴŹƛƕŀÖūĀùſĴóıÖĞÖĽÖűſɄm!ɅƤɔňňľDĀĀķʌ
ȰŹūƛñŧÖűƛƕŀƛȲűĴŉūƤÖŀĀƕƛĴňŁóƤĀŀġĀ
ȰƕñſùňƕÖŀĀƤùÖķŀĀűŹĀūňƕÖŀġĀȽȝľġĴūňĕňŀƛ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʪʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʦʬʟʬʨ˭·

ʤʤʬʬ˭·

ʤʥʥʥ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʩʤʟʤʣ˭·

ʤʩʬʬ˭·

ATH-MSR7b

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

űĽſóĞÖƕĴġĞġɈƭ

ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴġ§ūſĀkňŹġňŀňɔŲūĀùŀġóƛȟȠľľ
ȰƤñÖķÖŀűňƕÖŀĀŧňĽëóƤĀŀġĀȝ'!ȲňùĽëóƤÖŀĀŧūƤĀƕňùƛ
ȰŹĀóĞŀňķňėġÖkſķŹġɈcÖƛĀūġū'Öľŧġŀė
ȰľſűƤķĀƕňĴŉĽſűƤŀĀƤɔŧġÖŀĴëƤɔĀĕĀĴŹĀľŧÖľġĒóġ

30h

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˦ˣ˥˔˪˗θ˖˘ˡͩ
online !

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

PX7 Carbon Edition
űĽſóĞÖƕĴġñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀƤɔm!

ȰÖĴŹƛƕŀÖȲÖùÖŧŹÖóƛıŀÖūĀùſĴóıÖĞÖĽÖűſɄm!Ʌ
ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴġȟȞľľȲķſĀŹňňŹĞ®ƤÖŧŹÈʌM'
• wbudowane sensory ruchu
ȰĕſŀĴóıÖűƤƛñĴġĀėňĽÖùňƕÖŀġÖ

ʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʟʬʨ˭·

ʤʧʨʬ˭·

ATH-ANC900BT

űĽſóĞÖƕĴġñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀƤɔm!

ȰŧūƤĀŹƕňūŀġĴġȟțľľƤɔľĀľñūÖŀÖľġ'c!
ȰóƛĕūňƕňɈĞƛñūƛùňƕƛſĴĽÖùūĀùſĴóıġĞÖĽÖűſ
• Bluetooth®ȠȷțȲĕſŀĴóıÖűƤƛñĴġĀėňĽÖùňƕÖŀġÖ
• sterowanie dotykowe, funkcja hear-through

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟
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Mobius Carbon

ŧķÖŀÖūŀĀűĽſóĞÖƕĴġėÖľġŀėňƕĀ

ʤʦʦʦ˭·

ȰġùĀÖķŀĀƕėūÖóĞȲƭķľÖóĞȲľſƤƛóĀ
ȰĽëóƤŀňŲôķſĀŹňňŹĞ
ȰùƥƕġĒĴŧūƤĀűŹūƤĀŀŀƛȢȷȜȲŹūƛñȞ'
• przetworniki planarne 100 mm

10h

ʤʨʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʬʟʬʨ˭·

VISO HP70

˟˨˕ʥʣ˫ʩʩʟʩʨ˭·

űĽſóĞÖƕĴġñĀƤŧūƤĀƕňùňƕĀƤɔm!

ʤʩʬʬ˭·

• Bluetooth®ƤɔÖŧŹÈʌM'ġɔmD!
ȰÖĴŹƛƕŀÖūĀùſĴóıÖĞÖĽÖűſɄm!ɅƤɔňňľDĀĀķʌ
ȰŹūƛñŧÖűƛƕŀƛȲűĴŉūƤÖŀĀƕƛĴňŁóƤĀŀġĀ
ȰƕñſùňƕÖŀĀƤùÖķŀĀűŹĀūňƕÖŀġĀȽȝľġĴūňĕňŀƛ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʫʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

15h

ATH-PDG1a

űĽſóĞÖƕĴġėÖľġŀėňƕĀ

ȰėĽňŲŀġĴġȟțľľƤɔóĀƕĴÖľġ!!Ã
ȰƕñſùňƕÖŀƛľġĴūňĕňŀȲűĴŉūƤÖŀĀƕƛĴňŁóƤĀŀġĀ
ȰŹūƤƛňùĽëóƤÖŀĀŧūƤĀƕňùƛɄȝƚȜȲȝľȲȜƚȝȲțľɅ
ȰĴňľŧÖŹƛñġķŀňŲôƤɔȟȲűľÖūŹĕňŀÖľġġɔ!

ʩʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʦʧʟʬʨ˭·

ʪʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

LCD-i3

ŧķÖŀÖūŀĀűĽſóĞÖƕĴġùňſűƤŀĀ
ȰŧķÖŀÖūŀĀŧūƤĀŹƕňūŀġĴġȞțľľ
ȰľĀľñūÖŀƛķŹūÖɈŹĞġŀŀġĕňūóĀʌȲľÖėŀĀűƛDķſƚňūʌ
ȰĕÖķňƕňùƛDÖƤňūɇėĽĒñňĴġñÖűȲŀġűĴġĀƤŀġĀĴűƤŹÖĽóĀŀġÖ
ȰƕƛľġĀŀŀĀĴÖñķĀȲľňùſĽſùĀƤĀ!PM0ķſĀŹňňŹĞ®,
ƤĀűŹÖƕƕĴĽÖùĀĴ

ʦʪʪʪ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʫʫʟʫʨ˭·

ʧʧʬʬ˭·

LCD-1

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ŧķÖŀÖūŀĀűĽſóĞÖƕĴġŀÖſűƤŀĀ

ȰŧķÖŀÖūŀĀŧūƤĀŹƕňūŀġĴġȤțľľ
ȰľĀľñūÖŀƛŀġĕňūóĀʌȲľÖėŀĀűƛDķſƚňūʌ
ȰĕÖķňƕňùƛDÖƤňūɇėĽĒñňĴġñÖűȲŀġűĴġĀƤŀġĀĴűƤŹÖĽóĀŀġÖ
ȰķĀĴĴÖȲűĴĽÖùÖŀÖĴňŀűŹūſĴóıÖȲĴÖñĀķŧūĀľġſľ
ƤɔƕŹƛĴġĀľȞȲȠľľ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʨʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʪʬʟʬʨ˭·

ʤʫʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʧʬʟʬʨ˭·

ʤʥʬʬ˭·

ATH-A990Z
űĽſóĞÖƕĴġĞġɈƭ

ȰėĽňŲŀġĴġȠȞľľňñűĽſėſıëóĀĞġėĞɈūĀűÖſùġň
ȰűƛűŹĀľ'ȷȷ'ȷȷėƕÖūÖŀŹſıëóƛľňóŀƛñÖű
• lekkie, aluminiowe obudowy
ȰĴňľĕňūŹňƕƛŧÖĽëĴŀÖėĽňƕŀƛȞ'
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systemy mini

Addon T3+

i głośniki
bezprzewodowe

ėĽňŲŀġĴľſķŹġūňňľ

• Bluetooth®ȟȷțȲƕĀıŲóġĀȞȲȠľľ
ȰƕƤľÖóŀġÖóƤ!ķÖűű'ȝɯȠÃɔɭȜȠÃ
ȰĕſŀĴóıÖñÖŀĴſĀŀĀūėġġɄɅ
ȰùňȞțėňùƤġŀŧūÖóƛŧňŧĀĽŀƛľŀÖĽÖùňƕÖŀġſ

ʪʪʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˟˨˕ʥʣ˫ʦʫʟʫʨ˭·

ʫʧʬ˭·

ˆˬ˦˧˘ˠˬˠ˜ˡ˜˜˚·ˢΝˡ˜˞˜˕˘˭ˣ˥˭˘˪ˢ˗ˢ˪˘˧ˢ˜˗˘˔˟ˡ˘
˥ˢ˭˪˜͗˭˔ˡ˜˘ʟ˚˗ˬ˭˔˟˘κˬˡ˔ˠ˕˥˭ˠ˜˘ˡ˜˨˗ˢ˕˥˘˝˝˔˞ˢʠ
Ν˖˜ˣ˥˭ˬ˝˘˗ˡˢ˖˭˘˦ˡ˘˝ˢ˦˭˖˭ͩ˗ˡˢΝ˖˜ˠ˜˘˝˦˖˔ʡʷ˭˜ͩʠ
˞˜˭˔˔˪˔ˡ˦ˢ˪˔ˡˬˠ˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜ˢˠˡ˜˘˞˧ͅ˥˘˭˧ˬ˖˛
ˡ˜˘˪˜˘˟˞˜˖˛˥ˢ˭ˠ˜˔˥ͅ˪˞ˢˡ˦˧˥˨˞˖˝˜ˢ˦˜͗˚˔˝͗˗θ˪˜ͩ˞
ˢˣ˔˥˔ˠ˘˧˥˔˖˛˞ˢˡ˞˨˥˨˝͗˖ˬ˖˛˭˧ˬˠ˪ˬ˗ˢ˕ˬ˪˔˝͗ʠ
˖ˬˠ˦˜ͩ˭˭˔˔˪˔ˡ˦ˢ˪˔ˡˬ˖˛˦ˬ˦˧˘ˠͅ˪˦˧˘˥˘ˢʡ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʫʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

˟˨˕ʥʣ˫ʬʧʟʬʨ˭·

ʥʧʬʪ˭·

ʥʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʧʬʟʬʨ˭·

ˀʶ˅ʠʵʦʪʣʷʞʴ˟ˣ˛˔˃ʦ

ʦʨʬʬ˭·

system mini

• Bluetooth®ȲĞġėĞɈūĀűÖſùġňȜȤȝȽȝȟƤɔ
ȰŹſŀĀūDkȽ'ɭȲňùŹƕÖūƤÖóƤ!'
• zaawansowany DAC Burr-Brown
ȰƕĀıŲóġĀňŧŹƛóƤŀĀȲƕƛıŲóġĀűſñƕňňĕĀūňƕĀ

• dwukierunkowy Bluetooth®ƤɔÖŧŹÈʌ
ȰňùŹƕÖūƤÖóƤ!'ȲŹſŀĀūDkȽ'ɭȲŧňūŹ
• radio internetowe, Spotify Connect
ȰūĒóƤŀġĀƕƛĴňŀÖŀÖùūĀƕŀġÖŀÖňñſùňƕÖ

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʧʥʥʥ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʤʤʟʤʣ˭·

ʧʧʬʬ˭·

Formation WEDGE
ėĽňŲŀġĴľſķŹġūňňľ

• referencyjne przetworniki Bowers & Wilkins
ȰÃġɈDġȲ0ŹĞĀūŀĀŹȲķſĀŹňňŹĞ®ȟȷȜÖŧŹÈʌM'
ȰġūķÖƛȝȲŧňŹġĕƛ!ňŀŀĀóŹȲƕűŧŉĽŧūÖóÖƤɔňňŀ
ȰľſķŹġūňňľƕƛĴňūƤƛűŹſıëóƛűġĀôk0M

POWERNODE 2i HDMI
+ Debut Reference B6
ƕƤľÖóŀġÖóƤɭėĽňŲŀġĴġ

ȰÃƤľÖóŀġÖóƤMƛñūġù'ġėġŹÖķȡțÃƚȝ
ȰM'kPȲġūķÖƛȝȲķſĀŹňňŹĞ®ÖŧŹÈʌM'
ȰĞġėĞɈūĀűÖſùġňȲkȲľſķŹġūňňľ
• serwisy muzyczne, radio internetowe

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

Prestige

system muzyczny all-in-one

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʨʨʨʨ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʪʪʟʪʨ˭·

ʩʨʬʪ˭·

Elite

system muzyczny all-in-one
ȰėĽňŲŀġĴŧūňľġĀŀġſıëóƛƕɔƤÖĴūĀűġĀȞȡțűŹňŧŀġ
ȰňùŹƕÖūƤÖóƤ!'ȲŹſŀĀūDkȽ'ɭȲŧňūŹ
• Bluetooth®, radio internetowe
ȰūĀėſķÖóıÖñÖūƕƛùƥƕġĒĴſȲĕſŀĴóıÖñſùƤġĴÖ

ʤʪʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʫʬʟʬʨ˭·

ʤʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ
ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʤʣʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʨʧʬʟʬʨ˭·

ʤʤʬʬʬ˭·

Phantom Gold

ėĽňŲŀġĴľſķŹġūňňľ

ȰƕƤľÖóŀġÖóƤĞƛñūƛùňƕƛ'M®ȟȠțțÃ
• Bluetooth®ȲÃġɈDġȝȲȟȽȠFMƤȲġūķÖƛȲľſķŹġūňňľ
ȰĕſŀĴóıĀűġĀóġňƕĀɄŧňŹġĕƛȲ§P'cɅȲŀ
ȰMP®ɇĀĴűŹūĀľÖķŀġĀėĽĒñňĴġñÖű

MusicCast MCR-N470D
+ 607 S2 Anniversary Edition

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

system mini

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲĞġėĞɈūĀűÖſùġň
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®
ȰĕſŀĴóıĀűġĀóġňƕĀȲŹſŀĀū'ɭ
ȰƕƤľÖóŀġÖóƤóƛĕūňƕƛȝȝÃɯȝ

ʦʬʬʬ˭·

BT5

ėĽňŲŀġĴķſĀŹňňŹĞ

˟˨˕ʥʣ˫ʤʬʬʟʬʨ˭·

ȰĽëóƤŀňŲôķſĀŹňňŹĞ®ȟȷțȲƕĀıŲóġĀȞȲȠľľ
ȰƕƤľÖóŀġÖóƤ!ķÖűű'ȜțÃɔɭȞțÃ
ȰƕƛŹūƤƛľÖĽĀȲƕƛűňĴġĀııÖĴňŲóġľÖŹĀūġÖĽƛ
ȰŹūƤƛƕĀūűıĀƕƛĴňŁóƤĀŀġÖ

ʧʪʬʪ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʨʨʨ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʪʟʪʨ˭·

ʩʧʬ˭·

ʥʥʥʥ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʤʤʤʟʤʣ˭·

ʥʬʬʬ˭·

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

MusicCast MCR-N670D
+ 606 S2 Annivesary Edition
system mini

ȰľſķŹġūňňľkſűġó!ÖűŹȲŧňŹġĕƛȲ§ġùÖķ
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®
ȰŹſŀĀūóƛĕūňƕƛ'ɭġɔūÖùġňġŀŹĀūŀĀŹňƕĀ
ȰňùŹƕÖūƤÖŀġĀŧķġĴŉƕĞġėĞɈūĀű

ˍ˂ʵʴʶˍˊʼͨʶʸʽ

ʧʬʬʬ˭·

˟˨˕ʥʣ˫ʥʧʬʟʬʨ˭·

ʩʤʧʪ˭·

˪˜ͩ˖˘˝ˢ˙˘˥˧ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟

Lounge

system muzyczny all-in-one

• Bluetooth®ȲŹſŀĀūDkȽ'ɭ
ȰňùŹƕÖūƤÖóƤ!'ȲŧňūŹ
• wbudowane programy do medytacji
ȰùƕÖėĽňŲŀġĴġġɔƕñſùňƕÖŀƛűſñƕňňĕĀū

Zrób audio-prezent swoim bliskim!
KARTA PODARUNKOWA

NB>ǤŕŘ8ǤYBUh*Ǥs>*Ǥ
˂˗ˣˢˡ˔˗ʥʨ˟˔˧ˣˢˠ˔˚˔ˠˬˡ˔˦˭ˬˠ˞˟˜˘ˡ˧ˢˠˢ˗˞˥ˬ˪˔͙Ν˪˜˔˧ˣ˜ͩ˞ˡ˘˚ˢ˕˥˭ˠ˜˘ˡ˜˔ʟˡ˜˘˨˦˧˔ˡ˜˘˪ˬ˦˭˨˞˨˝͗˖ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘˗ˢ˦˧ͩˣˡ˘
˨˥˭͗˗˭˘ˡ˜˔˜˥ˢ˭˪˜͗˭˔ˡ˜˔˔˞˨˦˧ˬ˖˭ˡ˘ʡʷ˭˜ͩ˞˜˧˘ˠ˨ˠ˔ˠˬˣ˘˪ˡˢΝ͙ʟκ˘ˢ˖˭˘˞˜˪˔ˡ˜˔ˡ˔˦˭ˬ˖˛˞˟˜˘ˡ˧ͅ˪˭ˢ˦˧˔ˡ͗˦ˣ˘·ˡ˜ˢˡ˘˪ʤʣʣˣ˥ˢ˖ʡ

ŔśTǤ8B>ChBQǤsT78N*>YQ>YBhn
ˆ˔˟ˢˡˬˇˢˣʻ˜ʠʹ˜ʙˉ˜˗˘ˢʷ˘˦˜˚ˡ˭ˡ˔˝˗˨˝͗˦˜ͩ˪ʤʦˡ˔˝˪˜ͩ˞˦˭ˬ˖˛ˠ˜˔˦˧˔˖˛˃ˢ˟˦˞˜ʡʾ˨ˣ˨˝˘˦˭ˣ˥˭˘˭ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧˜ˡ˜˘˖˛˖˘˦˭˖˭˘˞˔͙ʲˁ˜˖
ˣ˥ˢ˦˧˦˭˘˚ˢϛ˭˥ͅ˕˭˔˞˨ˣˬˢˡ˟˜ˡ˘ˡ˔˪˪˪ʡ˧ˢˣ˛˜˙˜ʡˣ˟˭ˢ˗˕˜ˢ˥˘ˠˢ˦ˢ˕˜˦˧ˬˠ˪˝˘˗ˡˬˠ˭ʤʫ˦˔˟ˢˡͅ˪ʡˊˬˠ˔˥˭ˢˡˬˠ˦ˣ˥˭ͩ˧˘ˠ˕ͩʠ
˗˭˜˘˦˭ˠͅ˚·˖˜˘˦˭ˬ͙˦˜ͩ˝˘˦˭˖˭˘˧˘˚ˢ˦˔ˠ˘˚ˢ˗ˡ˜˔ʡ

NQB"T5B>Ǥ8>*BQǤn
˂˗˪˜˘˗θ˟˨˕˦˞ˢˡ˧˔˞˧˨˝˦˜ͩ˭˝˘˗ˡˬˠ˭ˡ˔˦˭ˬ˖˛˦˔˟ˢˡͅ˪ʡ˃˥˔˖˨˝͗˖ˬ˧˔ˠ˦ˣ˘˖˝˔˟˜Ν˖˜˖˛ͩ˧ˡ˜˘˗˭˜˘˟͗˦˜ͩ˦˪ˢ˜ˠ˕ˢ˚˔˧ˬˠ˗ˢΝ˪˜˔˗˖˭˘ˡ˜˘ˠ
˜ˣˢˠˢ˚͗˥ˢ˭˪˜ˡ͙͗ʶ˜ˠ˨˭ˬ˖˭ˡ͗ˣ˔˦˝ͩʡ˃ˢ˪˜˘˗˭ˡ˔ˠ˖˭˘˚ˢˢ˖˭˘˞˨˝˘˦˭ʟ˔ˠˬ˗ˢ˕˜˘˥˭˘ˠˬˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘˥ˢ˭˪˜͗˭˔ˡ˜˘ʡ

TǤ8BT<\'Bhh7Ǥvn=TǤ8B>*
ˊ˞˔κ˗ˬˠˡ˔˦˭ˬˠ˦˔˟ˢˡ˜˘˭ˡ˔˝˗˨˝˘˦˜ͩˣ˥ˢ˙˘˦˝ˢˡ˔˟ˡ˜˘ˣ˥˭ˬ˚ˢ˧ˢ˪˔ˡ˔˦˔˟˔ˢ˗˦·˨˖˛ˢ˪˔ʟˣˢ˭˪˔˟˔˝͗˖˔ˢ˖˘ˡ˜͙˕˥˭ˠ˜˘ˡ˜˘˜ˣˢ˭ˡ˔͙
˙˨ˡ˞˖˝ˢˡ˔˟ˡˢΝ˖˜ˣˢ˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡˬ˖˛˨˥˭͗˗˭˘Ήʡʷ˭˜ͩ˞˜˧˘ˠ˨˝˘˦˧˘Νˠˬˣ˘˪ˡ˜ʟκ˘ˡ˔˦˜˞˟˜˘ˡ˖˜ˠˢ˚͗ˣ˥˭˘˕ˬ˪˔͙Ϣ˦˔ˠˡ˔˦˔ˠϡ˭˪ˬ˕˥˔ˡˬˠ
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