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To już nasze 8 spotkanie na łamach tego pisma.  
Trwa wielka ofensywa gwiazd Play. Ale na pierwszy 
ogień w tym Expercie wcale nie poszli nasi celebryci, 
tylko duet, który kupił Wasze serca, czyli Basia  
i Maciej, słynni sprzedawcy z reklam Play. Znaleźli 
dla nas chwilę na planie najnowszej reklamy, by 
odpowiedzieć na kilka pytań. Dowiedzieliśmy się,  
jak trafili do reklam Play, jak im się współpracowało  
z gwiazdami i w jakich produkcjach można ich  
jeszcze zobaczyć. Udało nam się również zagościć 
na planie najnowszych reklam z udziałem Agnieszki 
Dygant oraz Kamila Bednarka i podejrzeć, jak  
od kuchni wyglądała praca na planie. Zapraszam  
do obejrzenia naszych gorących fotorelacji. 

Możliwości, które dają dzisiaj smartfony, to już nie tylko połączenia telefoniczne,  
SMS-y czy internet. Jeżeli chcielibyście słuchać muzyki bez ograniczeń, ćwiczyć  
w towarzystwie Ewy Chodakowskiej lub zanurzyć się w świat książek, ale cały czas 
brakuje Wam czasu na te czynności, to znaczy, że usługi Play są dedykowane właśnie 
dla Was. Przygotowaliśmy kilka ciekawych materiałów na temat poszczególnych  
usług z przykładami na ich praktyczne zastosowanie oraz z informacją, jak w łatwy 
sposób je uruchomić.  
Expert wybiega też myślą naprzód. Zastanawiamy się, w którą stronę pójdzie rozwój 
smartfonów, przyglądamy się wizjonerskim Google Glass i snujemy domysły na temat 
chyba najbardziej oczekiwanego sprytnego zegarka, czyli apple’owskiego iWatcha.  
Dużo miejsca poświęcamy też kwestii bezpieczeństwa waszych smartfonów. Okazuje 
się bowiem, że hakerzy są bardzo łasi na informacje, które zawarte są w telefonach. 
Dzięki Expertowi dowiecie się, w jaki sposób należy chronić swoje cenne dane i sprzęt.
Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w ekspresowym tempie. Co chwila pojawiają 
się nowe rozwiązania i możliwości. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom Play 
rusza ze sprzedażą nowych urządzeń w kategorii tabletów. Staraliśmy się, aby nasza 
oferta była jak najszersza i żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Znajdziecie tam 
urządzenia przeznaczone dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę  
z dużym formatem, jak i takie, które zadowolą bardziej doświadczonych i wymagają-
cych użytkowników. Szczegółów szukajcie wewnątrz numeru. 
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Telefon  
ma funkcję 
łączenia się  
w szybkim 
standardzie 
4 G. Dzięki 
temu obsługa 
internetu 
jest bardzo 
wygodna.

Ta ikonka 
sygnalizuje, 
że opisywany 
telefon 
posiada aparat 
fotograficzny. 
Cyfra  
z boku to 
rozdzielczość 
matrycy.

Mała satelita 
pokazuje, 
że dany 
smartfon lub 
telefon został 
wyposażony 
w moduł 
pozwalający 
na obsługę 
GPS.

Gdy zobaczysz 
przy telefonie 
tę ikonkę, 
będziesz 
wiedział,  
że masz  
do czynienia 
ze sprzętem 
z ekranem 
dotykowym.

Ta ikonka 
sygnalizuje, że 
sprzęt, przy 
którym się 
pojawiła, jest 
wyposażony 
w moduł 
Wi-Fi. Możesz 
podłączać się 
pod hot-spot.

Symbol 
telefonu  
z „małpką” 
daje ci do 
zrozumienia, 
że dany 
model ma 
możliwość 
łączenia się  
z internetem.

Małe „b” na 
fioletowym 
tle oznacza, że 
dany model 
telefonu jest 
wyposażony 
w moduł 
łączności 
bezstykowej 
Bluetooth.

Fioletowy 
symbol 
HD Voice 
sygnalizuje, 
że konkretny 
aparat 
emituje 
dźwięki  
w znakomitej 
jakości HD.

Taka  ikonka 
oznacza,  
że wybrany 
model 
telefonu jest 
wyposażony 
w świetny 
program 
antywirusowy 
F-Secure.

Ten symbol 
znajdujący  
się przy 
opisie 
telefonu 
sygnalizuje, 
że dany 
model ma 
wbudowane 
radio.

Taki znaczek 
informuje, że 
smartfon nim 
oznaczony 
ma slot na 
karty microSD, 
co znacznie 
powiększa 
pamięć 
telefonu.

czytelnicy!

5.0

Opis ikonek znajdujących się przy prezentacjach telefonów przedstawionych w magazynie Expert Play

Ekstra usługi w ofErciE Play
W najnowszym Expercie dużo miejsca poświęci-
liśmy nowym usługom, które oferujemy naszym 
klientom. Fani muzyki na pewno zainteresują  
się WiMP-em, mole książkowe Audiobookami  
w Play, natomiast fani podróży z pewnością 
zwrócą swoją uwagę na usługę NaviExpert. 
Razem z Ewą Chodakowską przygotowaliśmy  
też apkę, która pomoże ci być w dobrej formie!
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HTC One
To pierwszy smartfon, którego 
obudowa w całości została 
wyprodukowana z metalu.

System operacyjny: 

Procesor: 4 rdzenie Qualcomm 
Snapdragon 600

Ekran: 4,7 cala, LCD

Rozdzielczość:  
1080x1920 Mpx

Aparat: przedni 2 ,1 Mpx,  
tylny 4 Mpx

Body: metal

Funkcje: BlinkFeed - dyna-
miczny i bardzo elegancki 
ekran główny, który pozwoli 
ci być zawsze na bieżąco. 
Pojawiają się na nim po-
wiadomienia z serwisów 
społecznościowych  
czy stron internetowych 
zsynchronizowanych  

z twoim telefonem.

GOOGle 
nexus 4 Od lG
Nexus ma minimalistyczny design, 
wygodny tylny panel  
i niezłą specyfikację.

System operacyjny: 

Procesor: 4 rdzenie Qualcomm 
Snapdragon S4 Pro 

Ekran: 4,7 cala, LCD

Rozdzielczość: 1280x768 Mpx

Aparat: przedni 1,3 Mpx,  
tylny 8 Mpx

Body: hartowane szkło, guma 

Funkcje: dobre  
rozpoznawanie  
głosu nawet w języku 
polskim. Bardzo wygodna 
androidowa klawiatura, która 
w standardzie reaguje na 
technikę Swipe. Aparat daje 
sporo możliwości edycji.

xperia z smartfony 
marzeń
Kiedyś marzeniem każdego nastolatka 
był samochód. Dzisiaj gros młodzieży 
woli dobry smartfon. Dla wielu to 
telefon jest symbolem statusu. Dlatego 
coraz więcej producentów stawia na 
lepsze materiały, piękniejszy design  
i mocną specyfikację.
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samsunG Galaxy s4
Kolejny członek galaktycznej rodziny 
kusi ciekawymi funkcjami, solidną 
obudową oraz mocną specyfikacją!

System operacyjny: 

Procesor: 8 rdzeni, Samsung 
Exynos 5 Octa 

Ekran: 5 cali, AMOLED

Rozdzielczość: 1920×1080 Mpx

Aparat: przedni 3 Mpx,  
tylny 12 Mpx

Body: wysokiej jakości plastik, 
szkło Gorilla Glass

Funkcje: Home Sync - łącze-
nie się smartfona  
z telewizorem i wyświetlanie 
na ekranie tego drugiego 
zdjęć i filmów z telefonu.
Opcja Smart Pause
 z kolei zatrzymuje działa-
nie odpalonej aplikacji  
w momencie, gdy telefon zorientuje 
się, że na niego nie patrzysz.

W 
edług badania firmy Gartner 46% młodych  
Amerykanów wybrałoby nieograniczony dostęp  
do internetu zamiast własnych czterech kółek.  

To możliwość skomunikowania się ze światem jest dzisiaj dla wielu  
z nas najważniejsza. Po pierwszej fali zachwytu samą możliwością 
surfowania po internecie z poziomu własnej komórki, przyszedł jed-
nak czas, aby pójść krok dalej. Skoro szybki przesył danych i wygodne 

najdrOższe smarTfOny 
świaTa

ulysse nardin 
CHairman
To pierwszy luksusowy smartfon  
z Androidem na pokładzie. Chairman 
jest ładowany za pośrednictwem 
energii kinetycznej, został też wy-
posażony w czytnik linii papilarnych. 
To cudo ma wbudowany szwajcarski 
zegar najwyższej jakości. Możesz go 
zamówić w kilku wersjach: ze złota 
oraz ze stali najwyższej jakości.  
Kosztuje od 12 800 do 49 500 $.

BlaCKBerry pOrsCHe
Jeśli stać cię na Porsche, to z pewno-
ścią stać cię również na ten telefon. 
Body tego smartfona to kuta rama 
wykonana z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej, tył obudowy został  
z kolei ozdobiony skórą. Jednak żeby 
móc pochwalić się „jeżynką” z logo 
Porsche, trzeba umieć lekką ręką 
wydać na telefon 2000 $.

GressO luxOr 
wOrld Time 
W tym smartfonie na tylnym  
panelu umieszczono sześć zega-
rów działających według najlep-
szych szwajcarskich technologii.  
W sumie nie wiemy, po co komu 
sześć zegarów, ale ok, jeśli cię 
to kręci, to nie wnikamy. Telefon 
został wykonany z superlekkich 
stopów metali, kryształów 
 i ceramiki. To wydatek rzędu 
6000 $.

 
Ze smartfonami jest jak z samochodami. Możesz kupić 
sobie świetne auto, które ma znakomite osiągi, piękne 
obicia na fotelach i matowy lakier. Są jednak tacy, którzy 
dla szpanu potrzebują gigantycznej i niepraktycznej 
limuzyny z fontanną, kinem domowym oraz telefonem 
satelitarnym. Zawsze gdzieś tam w szklanych aparta-
mentowcach będzie grupa bogaczy, skłonnych wydać 
grube miliony, by jeszcze dobitniej zaznaczyć swoje 
stanowisko, pozycję i prestiż. Poniżej przedstawiamy 
luksusowe telefony, które nie są może bardzo prak-
tyczne, ale pięknie wykonane i kosztują naprawdę duże 
pieniądze. Skusiłbyś się?

Ten smartfon to przykład, że 
można stworzyć telefon zarówno 
elegancki, jak i wytrzymały. 

System operacyjny: 

Procesor: 4 rdzenie Qualcomm 
Snapdragon 

Ekran: 5 cali, Contrast Opt 

Rozdzielczość:  
1920x1080 Mpx

Aparat: przedni 2 Mpx,  
tylny 13 Mpx

Body: hartowane szkło, 
poliamid

Funkcje: wodo-  
i kurzoodporny. One-touch 
mirroring  –  wyświetlanie 
multimediów ze smartfona 
na ekranie telewizora.

aplikacje są dostępne praktycznie dla każdego, to straciły one ma-
giczny sznyt luksusu. A wiadomo, że jeśli coś jest masowo dostępne, 
to nie rodzi już takich emocji, jak przedmioty dla wybranych. Rozwój 
sprzętów mobilnych sprawił, że stały się one niezbędne dla użytkow-
nika. Smartfon jest dzisiaj traktowany jak przedmiot bardzo osobisty, 
sprzęt, który kryje wspomnienia, cenne SMS-y, zdjęcia, kontakty czy 
notatki. Spełnia funkcję pamiętnika, a pamiętniki zawsze były trakto-
wane przez swoich właścicieli jako niegroźne fetysze. Z tym że dzisiaj 
papier czerpany, obwoluta ze skóry czy złote marginesy zostały 
zastąpione najlepszymi metalami, sprytnymi funkcjami czy mocnymi 
technikaliami. I wtedy pojawiło się na rynku miejsce dla smartfonów 
high-endowych. Bestii, które mają większą moc obliczeniową, cieka-
we funkcje i zatrważające parametry. Czterordzeniowe procesory, 
możliwość odtwarzania i nagrywania filmów HD czy bezstykowy 
przesył danych, to zaledwie wstęp do możliwości tych cacek. Jednak 
prawdziwy high-end to nie tylko mocny procesor. To także dzieło 
sztuki. Kiedyś cieszyłeś się z faktu, że twoja komórka w ogóle dzwoni. 
Dziś zrobiliśmy się bardziej wybredni. Telefon ma znakomicie leżeć 
w dłoni, być lekki, ale jednocześnie wyprodukowany ze szlachetnych 
i odpornych na czynniki zewnętrzne materiałów. Wyświetlacz ma 
być duży i wykonany z wytrzymałego Gorilla Glass. Wydaje się, że te 
wszystkie funkcje wykluczają się wzajemnie. Najsprytniejsi produ-
cenci już znaleźli sposób na to, jak zakląć je w jednym urządzeniu. 



U palne letnie popołudnie. W hali filmo-
wej w podwarszawskim Ursusie krę-
cone są nowe spoty Play. Na telebimie 

widzę, co dzieje się na planie. Maciek  
w barwach wojennych musztruje Basię. Biedna 
kobieta robi pompki i pajacyki. Po nastym 
dublu wygląda już naprawdę jak rekrut na 
ćwiczeniach. Jest godzina dziewiętnasta, a oni 
kręcą od ósmej rano. Kiedy w końcu udaje mi 
się z nimi zabarykadować w ustronnej garde-
robie, są zmęczeni, źli  
i nie mają mi nic ciekawego  
do powiedzenia. Żart! Są 
zmęczeni, ale usta im 
się nie zamykają  
i nawet starają się 
być dla mnie mili!

Expert Play: Jak 
to jest być tak 
zimnymi i wyra-
chowanymi osobami, 
które przyćmiły swoją grą 
wszystkie sławy zatrudnione w kampanii 
reklamowej? W ankiecie, którą przeprowa-
dził Play, zdobyliście największe poparcie 
internautów!
Maciek: Jacy zimni i wyrachowani!? Ciepli i sym-
patyczni! Polubiliśmy się od pierwszej reklamy.
Basia: Właśnie. Tu nie ma z naszej strony 
żadnej tajemnej strategii. Staramy się zawsze 

Basia Kurdej-Szatan i Maciek Łagodziński znani są szerokiej publiczności jako 
sprzedawcy Play. Przyćmili wszystkie gwiazdy, które miały rozświetlić kampanię 
Play. W swoim napiętym terminarzu znaleźli chwilę, żeby z nami pogadać. 

Książę 
i ucieKająca 
panna młoda

/ ch@t
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wykonywać nasze zadania najlepiej jak potra-
fimy. Bardzo istotne jest to, że cała ekipa się 
świetnie zgrała – i Grandersi (agencja  
Grandes Kochonos – przyp. red.), i Play,  
i ludzie na planie.

Expert Play: Na ile możecie sobie 
pozwolić na improwizację na planie?  
Czy wszystko, co widzimy w reklamach, 
 jest odbiciem wizji reżysera? 
Basia: Oczywiście agencja wymyśla plan  
spotów, a reżyser się go trzyma. Natomiast  
w wielu aspektach mamy wolną rękę.

Maciek: Zwykle „doginamy” 
scenariusz. Czasami 

pewne zdania 
czy kwestie po 

prostu nam  
nie pasują.
Basia: Tak 
było na  

przykład  
z pamiętną 

sceną, w której 
Maciek tańczył z papiero-

wą Magdaleną Różdżką. Na koniec 
sceny miałam powiedzieć, że to jest materiał 
reklamowy. Ale wszyscy uznaliśmy, że byłoby 
to zdecydowanie za sztywne. Więc przytomnie 
stwierdziłam, że to jest karton. I tak zostało  
w reklamie.
Expert Play: Myślę, że informacja, którą zaraz 
podamy, może dla wielu okazać się traumą. 

Szokiem podobnym do tego, jakiego 
doświadczyli, gdy dowiedzieli się, że 
nie ma św. Mikołaja. Tak naprawdę 
nie jesteście sprzedawcami Play. 
Kim zatem jesteście?
Basia: Ja skończyłam Krakowską 
Szkołę Teatralną i pracuję  
w Teatrze Nowym  
w Poznaniu. W tej chwili  
występuję też jako Lina 
Lamont w „Deszczowej 
piosence” w warszawskiej 
ROMIE, ale mam nadzieję, że 
trudno mnie w tej roli rozpoznać, 
bo gram straszną babę. Na co 
dzień śpiewam też w zespole  
Soul City. 
Maciek: A ja jestem historykiem. 
Magisterkę pisałem z okresu 
Oświecenia. A potem mnie na-
prawdę oświeciło i poszedłem 
na kierunek aktorski  
w Białymstoku. Przez rok  
dałem się okiełznać teatrowi  
w Radomiu, jednak potem 
uznałem, że najlepiej się czuję jako 
wolny strzelec. W tej chwili można 
mnie zobaczyć w Warszawskim 
Instytucie Teatralnym w sztuce  
Marty Górnickiej „Requiemmaszyna”. 
Śpiewam też w spektaklu z piosenkami 
Borysa Viana, które przetłumaczyła  
moja koleżanka. 

spoty reklamowe 
to wizja reżysera  
i agencji, ale my  
też wrzucamy  

swoje trzy grosze!



Expert Play: A mieliście jakieś nietypowe 
zadania aktorskie?
Basia: Ja nawiązałam krótki romans  
z teledyskami. Zagrałam w klipie Libera. Miałam 
też epizod w teledysku Acid Drinkers Hit the 
Road Jack. Ciekawostką jest to, że grałam 
kobietę w zaawansowanej ciąży i w klipie bardzo 
umiejętnie posługiwałam się karabinem.
Maciek: A wiesz, że ja też zagrałem  
w teledysku? Byłem międzywojennym uko-
chanym Anity Lipnickiej. Klip został nagrany 
do piosenki Stachu, która powstała w ramach 
projektu Anita Lipnicka & The Voice Band. Ale 
mogę przyznać się do tego, że najlepiej odnaj-
duję się w przedstawieniach dla dzieci.

Expert Play: Dla dzieci?! A kogo już miałeś 
okazję grać dla najmłodszej publiczności?
Maciek: W Piotrkowie Trybunalskim zagrałem  
Jasia Nowaka w bajce „Różowy wujek”. To tekst 
Jana Wołka z naprawdę ważnym przesłaniem.  
W CV mogę też wpisać sobie rolę Księcia  
w „Kopciuszku”. Uważam, że z publicznością 
dziecięcą tworzy się wyjątkowy teatr. Jest tu 
miejsce na interakcję i dialog. W teatrze dra-
matycznym bywa, że jedyną reakcją ze strony 
publiczności jest śmiech. Dobrze, gdy jest on 
zamierzony! 

Expert Play: Jak trafiliście do re-
klam Play? Czy to był szeroko 

zakrojony casting, a może 
zgłoszono się bezpośrednio 
do Was?
Basia: Wiem, że casting był  

w kilku miastach. Do mnie 
zgłosili się Grandersi i poprosili, 

żebym wpadła na przesłuchanie.  
Bo ja już grałam w reklamie Play. 

Byłam panną młodą, która stwierdza, że 
nie chce podpisywać żadnych umów. 
Maciek: Była spora szansa, że zagramy w tej 
reklamie razem.
Basia: Serio?
Maciek: Byłem już w wąskiej grupie kandyda-
tów na twojego reklamowego męża, ale 
 w końcu do mnie nie zadzwonili…

Expert Play: Jak Wam się pracowało  
z gwiazdami? Ktoś Was zaskoczył  
swoim zachowaniem?
Basia: Każdy z celebrytów wnosił na plan inną 
energię. Jeden był bardziej skryty, a drugi 
otwarty. Na początku musieliśmy przełamać 
lody, ale po czwartej godzinie zdjęć i powtarza-
nia scen z każdym czuliśmy się swobodnie.
Maciek: Z Basią szczególnie zżyty poczuł  
się Kuba Wojewódzki. Strasznie ją podrywał!
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Basia: (nobliwie spuszcza wzrok i mamrocze 
pod nosem): Nie zauważyłam.
Maciek: Ale naprawdę miło wspominam 
współpracę z Krzysztofem Hołowczycem. 
Mimo bardzo długiego dnia pracy, bo na planie 
siedzieliśmy do północy, na jego twarzy nie 
było widać śladu zmęczenia.
Basia: Był niesamowity! Cały czas uśmiech-
nięty i żartujący ze wszystkimi z ekipy. A to był 
trudny spot, bo Krzysztof podjeżdżał do nas 
samochodem.
Maciek: Z tym spotem wiąże się dosyć zabawna 
historia. Obserwowaliśmy z Basią,  
jak Krzysztof próbuje swoich podjazdów,  
i doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia 
z prawdziwym profesjonalistą. Natomiast gdy 
ustawiliśmy się już do właściwej sceny, Hołow-
czyc podszedł do nas i powiedział, że to jest 
jednak prawdziwy samochód i w razie czego 
mamy uciekać.
Basia: I wtedy dopiero się przestraszyliśmy! 
Kilka razy ja nie wytrzymałam ciśnienia 
i uskoczyłam na bok, a kilka razy Maciek dał 
nura zza lady.

Expert Play: A propos lady? Czy kiedykolwiek 
byliście prawdziwymi sprzedawcami?
Maciek: Ja tak! Kiedyś kumpel mnie poprosił, 
żebym pomógł mu sprzedawać książki na 
jakimś zjeździe. Poczułem w sobie prawdziwą 
żyłkę handlowca! Wyobraź sobie, że patrząc na 
okładkę i notkę redaktorską, potrafiłem kwie-
ciście opisać, o czym jest dany tytuł i zachęcić 
do kupna. Tomy szły jak ciepłe bułeczki!

Expert Play: W reklamach gracie ludzi  
obeznanych z najnowszą technologią.  
A jak jest z tym u Was na co dzień? Jesteście 
gadżeciarzami?

Maciek: Raczej nie uważam się za gadżeciarza. 
Zdaję sobie sprawę, na jakim systemie  
operacyjnych chodzi mój smartfon, ale nie  
szaleję z aplikacjami, a tablet pomaga mi  
głównie w organizowaniu mojego kalendarza.
Basia: Z mojego tabletu najbardziej cieszy  
się moja córka Hania. Mam tu aplikację  
z kotkiem, który w prześmiewczy sposób powta-
rza moje słowa (Basia prezentuje nam kotka). 
Hania płacze ze śmiechu. Jestem  
natomiast uzależniona od internetu. I muszę  
się przyznać, że robię zdjęcia swoim posiłkom.
Maciek: Gdzieś czytałem, że taka aktywność 
świadczy o problemach z jedzeniem.
Basia: Ja nie mam żadnych problemów  
z jedzeniem! Zdjęcia po prostu pozwalają  
mi zapamiętać, jak dobry był dany posiłek.

Expert Play: Czujecie już ciężar sławy? Ludzie 
proszą Was o autografy? 
Basia: Raczej tylko się przyglądają. Wiesz,  
jak nie mam loczków i makijażu, wcale nie  
tak łatwo mnie rozpoznać. 
Maciek: Ja z kolei nie noszę okularów.  
Ale zauważyłem, że to dzieci są bardziej  
bezpośrednie. Pokazują mnie palcami,  
uświadamiają rodziców, kim jestem.
Basia: Prawdziwy ciężar sławy poczułam,  
jak poszłam do salonu Play. Zgubiłam telefon  
i musiałam wymienić kartę. Wiesz, jak głupio się 
czułam, pytając sprzedawcę, jak to zrobić, gdy 
wszędzie wokół stały moje podobizny?!
Maciek: Cholera… Właśnie sobie uświadomiłem, 
że muszę przedłużyć umowę w Play. Pójdę bez 
okularów.

Na planie Długie godziny 
spędzone w hali zdjęciowej 
skutkują dziwnymi zacho-
waniami zarówno aktorów, 
jak i ekipy.  
Może w tym właśnie tkwi  
tajemnica sukcesu  
najnowszych reklam Play?
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Drużyna Play       
Czy to przypadek, że prawie każda postać  
grana przez Agnieszkę Dygant wypowiada  
słowa z szybkością karabinu maszynowego?  
W najnowszych spotach Play Agnieszka  
dała się poznać jako potworna gaduła!

/ gwiazdy Play

agnieszka Dygant 
stwierdziła, że Play 

to marka, która może 
więcej dodać  

niż ująć. 

Wielozadaniowość Agnieszka na planie 
nowego spotu musiała grać osobę, która  
w trakcie telefonicznej rozmowy może  
wykonać wszystkie możliwe czynności.

Zastanawiamy 
się, ile kilome-
trów Agnieszka 
musiała 
pokonać  
w tych szpil-
kach, by  
nakręcić 
odpowiednie 
ujęcie.

Naprowadzanie swojego rozmówcy niczym 
interaktywny GPS nie jest chyba tym, co 
wychodzi Agnieszce najlepiej na świecie...

Spoty reklamowe to nie przelewki.  
Żeby nagrać reklamę Play, potrzebny  
jest sprzęt niczym z największego  
hollywoodzkiego studia.

Zobacz, jaka była atmosfera 
na planie, gdy kręcono spoty 

z agnieszką. zeskanuj kod

� Wyświetlacze IPS
Niezrównana jakość obrazu
� Quick Memo
Tworzenie notatek na ekranie
� Home Button LED
Inteligentne powiadomienia
� Smart Care
Bezpieczeństwo
jest najważniejsze

Błyskotliwość i styl

www.lg.com/pl
www.facebook.com/LGPolska
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Jeszcze jedna osoba była 
na tyle nieroztropna,  
by założyć się z Basią  
i Maćkiem. To Czesław. 

Chociaż w jego przypadku 
sprzedawcy wspięli się już 
na szczyty okrucieństwa. 
Musiał zagrać na akor-
deonie i zaśpiewać „Ona 

tańczy dla mnie”.

Chcesz zobaczyć,  
jaką karę poniósł Kamil? 

Zeskanuj Qr kod.

Drużyna Play       
Kamil poczuł chyba siłę metalowego riffu. 
Gitara była najpopularniejszym akcesorium 
tego dnia. Każdy chciał ją mieć!

Mimo że na spotach reklamowych widzisz 
przytulny salon Play, w rzeczywistości mieści 
się on w gigantycznej hali zdjęciowej.

Cała ekipa z uwagą oglądała 
efekty dzikich harców sprzedawców 
i Kamila. Jeszcze chwila i wszyscy 
skoczyliby razem w pogo.

Demoniczna atmosfera udzieliła się 
wszystkim. Gdybyśmy zobaczyli ich 
w takim entourage’u, w ciemnym 
zaułku, to nie byłoby wesoło.

Charakteryzacja Kamila 
była doprecyzowana  
w najmniejszym detalu. 
Na jego szyi i ramionach 
pojawiły się tatuaże.

Kamil Bednarek był w salonie Play dwukrotnie. Za 
pierwszym razem płynął z muzyką, a pan sprzedawca 
popłynął nawet chyba za bardzo. Za drugim razem  
nie było już tak kolorowo. Przegrał zakład.

/ gwiazdy Play
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LG Swift L5 ii SamSunG GaLaxy trend 
Procesor
Drugą generację L5 napędza jednordzeniowy Cortex A9 taktowany 
zegarem 1 GHz. Na pokładzie mamy 512 MB pamięci RAM i 4 GB pamięci 
wewnętrznej, którą zawsze można rozszerzyć o kartę microSD (do 32 GB). 
Zerkając na wykresy wydajności smartfonów… LG brodzi brzuchem po dnie. 
Ale wykresy wykresami, a życie życiem. Choć parametry mogą wydawać  
się mizerne, to podczas użytkowania telefonu nie musisz martwić się 
wydajnością, ponieważ jest ona zadowalająca.  

Procesor
Samsunga napędza jednordzeniowy procesor taktowany zegarem 
 1 GHz, do dyspozycji masz także 768 MB pamięci RAM. Producent 

przewidział 4 GB pamięci wewnętrznej, ale użytkownik skorzysta tylko 
z połowy tych zasobów. Istnieje możliwość rozbudowania pamięci na 

zasoby multimedialne o kartę microSD (do 32 GB). Choć w Samsungu 
masz więcej pamięci RAM niż w LG, nie odczujesz kolosalnej różnicy – czy 

to korzystając z aplikacji, czy z funkcji systemowych.

WyśWietlacz
W niedrogich smartfonach piętą achillesową często jest wyświetlacz.  
Nie tym razem. Ten 4-calowy ekran (IPS) ma bardzo dobre kąty widzenia. 
Jasność wyświetlanego obrazu, podobnie jak odwzorowanie kolorów  
i czerni, jest na dobrym poziomie. Ekran na dotyk reaguje bardzo pre-
cyzyjnie. Wyświetlacz rozpoznaje pięć palców jednocześnie… warto, by 
podczas użytkowania były one czyste, bo LG przyjmuje „na swoje barki” 
wszelki brud. Minusem jest także rozdzielczość (800x480), która mogłaby 
być większa. Lecz wtedy trzeba się liczyć z dużo większą ceną. Niemniej 
wyświetlacz w Swift L5 II jest bardzo jasnym punktem tej słuchawki.

WyśWietlacz
Samsung posiada niemal bliźniaczy ekran w porównaniu z LG. Również jest 

4-calowy, ma taką samą rozdzielczość (800x480) i bardzo podobną jasność. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to ten sam ekran... ale warto zwrócić 

uwagę na szczegóły. Samsung ma wyświetlacz TFT, co oczywiście nie jest 
wadą samą w sobie, ale kiedy porównasz ten ekran z tym, który znajduje się 
w LG (IPS), zauważysz kilka różnic. W Galaxy Trend są zdecydowanie węższe 
kąty widzenia, kolorom brakuje głębi, a czerń do najczarniejszych nie należy. 

Poza tymi różnicami... w użytkowaniu smartfon nie stanowi najmniejszego 
problemu. Ekran na dotyk reaguje szybko i precyzyjnie. 

interfejs
LG korzysta z bardzo stabilnego Androida 4.1.2. System wspiera specjalna 
nakładka producenta, która lekko zmienia wygląd naszego menu głów-
nego, są także nowe funkcje. Do dyspozycji masz sklep LG Smart World, 
świetną funkcję Quick Memo (dzięki niej możesz pisać szybkie notatki na 
ekranie telefonu) czy Safety Care (która poinformuje wybrane przez ciebie 
kontakty, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie). Działanie systemu 
jest płynne, choć przy bardziej złożonych zadaniach smartfon lubi sobie 
„pomyśleć”. 

interfejs
Samsung Galaxy Trend pracuje pod kontrolą Androida 4.0 Ice Cream 

Sandwich, który jest z nami od 2011 roku. Mimo że to stabilny  
system, niestety nie grzeszy innowacjami i multimedialnością. Ciekawą 
funkcją dodaną do tego smartfona jest ChatON, który pozwala na łatwy 
kontakt ze znajomymi i, co ważne, nie musisz ograniczać się do wiado-

mości tekstowych – możesz także dzielić się treściami multimedialnymi 
lub uczestniczyć w czatach grupowych. Upewnij się tylko, że to, co 

wysłałeś właśnie grupie, nie miało być tajemną wiadomością prywatną.  

PodsumoWanie 
Druga generacja smartfonów LG co prawda 
nie rozpoczęła rewolucji, ale przyniosła lekki 
powiew zmian. Już pierwsza generacja tych 
telefonów okazała się sukcesem – ponad 10 
milionów sprzedanych sztuk serii L mówi samo 
za siebie. Ten model może i nie bryluje na 
listach wydajności, lecz podczas użytkowania 
tego nie odczujesz. Wygląd także nie powi-

nien wzbudzać zastrzeżeń. Użyty plastik jest 
wykonany z dobrej jakości komponentów, nie 
zostawia odcisków palców, a przy tym masz 
wrażenie obcowania z telefonem niemalże 
klasy premium. To także zasługa proporcji 
pomiędzy klasycznym wyglądem a nowocze-
snym designem. Jakość rozmów stoi na bardzo 
wysokim poziomie, no chyba że korzystasz  
z wbudowanego głośnika – wtedy należy 

nastawić się na metaliczny pogłos. Na pokła-
dzie nie zabrakło nowoczesnych sposobów 
łączności, jak NFC i HSUPA. Do dyspozycji masz 
także aparat z 5 Mpx matrycą, który co prawda 
szałowy nie jest, ale nieraz może się przydać. 
LG Swift L5 II to ciekawa propozycja dla osób 
szukających solidnego smartfona, który, choć 
może nie jest doskonały, zapewne stanie się 
taką klasyką jak jego poprzednik.

PodsumoWanie 
Samsung Galaxy Trend to kolejny smartfon 
koreańskiego producenta, jakich wiele na  
naszym rynku. I choć nie jest on ani  
w żaden sposób odkrywczy, ani innowacyjny, 
zapewnia płynne funkcjonowanie, a to cecha 
nadal pożądana przez bardzo wielu użytkow-
ników.  Podobnie jak LG, Samsung ma 5 Mpx 
matrycę, robione zdjęcia również nie wyglą-

dają olśniewająco, ale do dyspozycji masz 
kilka przydatnych funkcji, jak np. wykrywanie 
twarzy i geotagging. Oznaczanie się w kon-
kretnych miejscach niewątpliwie przyda się 
pod koniec urlopu, kiedy trzeba będzie opisać 
miliony zrobionych zdjęć. Koreański produ-
cent tym razem postawił na swoją sprawdzo-
ną stylistykę. Smartfon prezentuje się bardzo 
elegancko, a użyte materiały, choć  

plastikowe, są dobrej jakości. Jednak nie  
samym wyglądem człowiek żyje. Samsung 
ma niemal wszystkie najważniejsze funkcje,  
jakie współczesny smartfon powinien 
posiadać: Wi-Fi, GPS, internet HSPDA, radio, 
USB 2.0, Bluetooth. Galaxy Trend niewątpliwie 
znajdzie wielu zwolenników, tym bardziej,  
że jest dostępny w dwóch klasycznych  
kolorach – czarnym i białym. 

Ocenia: michał ProkoPoWicz 
dziennikarz, prezenter. Ma zdiagnozowaną, lecz nieleczoną 

obsesję na punkcie muzyki i gadżetów. W Antyradiu prowadzi 
Antygadżet oraz Wybierz Prawdziwy Rock.

system oPeracyjny Android 4.1 Jelly Bean
Wymiary 117,5 x 62,2 x 9,2 mm
Przekątna ekranu 4 cale
rozdzielczość 800x480

aParat 5 Mpx 
Pamięć ram 512 MB
Warianty Pojemności 4 GB
łączność NFC, HSUPA, GPS, Bluetooth, Wi-Fi 

system oPeracyjny Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
Wymiary 121,50 x 63,10 x 10,57 mm 
Przekątna ekranu 4 cale
rozdzielczość 800x480

aParat 5 Mpx 
Pamięć ram 768 MB
Warianty Pojemności 4 GB
łączność Bluetooth, Wi-Fi, GPS 

Godny  
poLecenia

mocna 
Sztuka

v  S

/ decydujące starcie
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Na pierwszy rzut oka smartfony z niższych półek wydają się  
takie same. Znaleźliśmy dwa telefony, które są na tyle podobne,  
a jednocześnie unikatowe, że obydwa znajdą rzesze zwolenników.
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rozmiar 
wyświetlacza  
w smartfonie  

LG Swift G

 w tym roku 
uruchomiono 

pierwszą sieć GSM 
w Polsce

tyle telefonów 
komórkowych jest 

obecnie używanych  
na świecie

powstaje pierwszy 
prototyp telefonu 

komórkowego

1956 4,7'' 1996 6 mld

HTC One
One wyposażony jest w czterordzeniowy 
procesor Qualcomm Snapdragon 600 
1,7 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Takie 
parametry zapewniają mu wystarczającą 
moc nawet dla najbardziej wymagających 
użytkowników. 

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 4,7''
n 2 GB pamięci RAM
n aparat fotograficzny UltraPixel

HTC Desire X
Wyjątkowo ładny smartfon, który 
dodatkowo kryje w sobie potężne 
brzmienie. Wszystko za sprawą 
technologii Beats Audio, dzięki której 
oglądanie filmów, słuchanie muzyki czy 
granie w gry, będzie niezapomnianym 
przeżyciem.
n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 4''
n 4 GB pamięci RAM
n aparat fotograficzny 5 Mpx

Alcatel One Touch Star 
Elegancka obudowa z dużym, jasnym 
wyświetlaczem zadowoli nawet najbardziej 
wymagających użytkowników. Ten smartfon 
jest dla ludzi o dobrym smaku, ceniących 
wspaniałe wzornictwo i zabawę kolorem. 

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4,0''
n dwurdzeniowy procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

Alcatel One Touch  
Idol Ultra
Luksusowo zaprojektowany telefon 
z dopracowaniem najdrobniejszych 
szczegółów. Jest idealny do oglądania 
filmów HD lub przeglądania ulubionych 
zdjęć.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4,7''
n najsmuklejszy telefon na rynku
n aparat fotograficzny 8 Mpx 

8.05.0

BlackBerry Z10
Dzięki innowacyjnemu systemowi 
BlackBerry® 10 oraz dużemu 
dotykowemu ekranowi Z10 na nowo 
definiuje połączenie unikalnych cech 
biznesowych z licznymi możliwościami 
multimedialnymi. „Jeżynka” działa płynnie 
i radzi sobie z wielozadaniowością.

n system operacyjny BlackBerry®
n dotykowy wyświetlacz 4,2''
n znakomita dotykowa klawiatura

8,0

BlackBerry Q10
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób 
poszukujących wydajnego smartfona  
z fizyczną klawiaturą QWERTY, gdzie 
łatwość i szybkość pisania jest jednym  
z priorytetów. 

n system operacyjny BlackBerry®
n dotykowy wyświetlacz LCD 3,1''
n wygodna sprzętowa klawiatura
n aparat fotograficzny 8 Mpx
 

   

HTC One S
Technologia ukryta w smukłej  
i trwałej konstrukcji z aluminium  
z ekranem Super AMOLED. Aparat  
8 Mpx z bardzo jasnym obiektywem 
z przesłoną f 2.0 oraz czujnikiem BSI 
umożliwia wykonywanie zdjęć  
w słabym oświetleniu.
n system operacyjny Android
n bardzo smukła aluminiowa obudowa                
n    wyświetlacz 4,3" 
n aparat 8 Mpx z diodą LED

8.0

   

8.0

Apple iPhone 5 16 GB
Najnowszy Apple iPhone 5 posiada  
szereg innowacji, które czynią  
go smartfonem o zadziwiających 
możliwościach i designie! Jest 
najcieńszym i najlżejszym ze wszystkich 
iPhone'ów, obudowa ma grubość 
zaledwie 7,6 mm.  
n     system operacyjny iOS 
n     nowy procesor Apple A6
n     dotykowy wyświetlacz typu 
   Retina 4''
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Udowodnił to Felix Baumagartner, skacząc ze stratosfery na Ziemię. Cały świat 
wstrzymał oddech i udało się. Pewnie i tobie zdarzają się takie wydarzenia, o których 
chcesz powiedzieć wszystkim. Red Bull MOBILE – idąc tym tropem – wprowadza taryfę 
dla ludzi, których celem jest komunikacja bez ograniczeń. Witaj w Świecie Red Bulla.
 

Ogranicz 
Ograniczenia

Ś wiat Red Bulla to niesamowite wyczyny sportowców, niezwykłe 
imprezy oraz zapierające dech w piersiach miejsca. To wszystko  
ma dodawać skrzydeł i inspirować. Nieważne, czy wsiadasz pierwszy 

raz na rower, czy szykujesz się do egzaminu na prawo jazdy. Oglądając na-
szych atletów, zaczynasz wierzyć, że człowiek stworzony został do rzeczy 
wielkich. Coraz doskonalszy sprzęt, coraz sprawniejsze ciało i coraz więcej 
ludzi, którzy chcą wiedzieć, co u ciebie? Tylko w Świecie Red Bulla znaj-
dziesz inspirację do nowych dokonań i tylko w Red Bull MOBILE poczujesz, 
że wreszcie komunikacja nie ma ograniczeń.
 
OgRaNICZENIa NIE IsTNIEją?
W najnowszej taryfie Red Bull MOBILE możesz korzystać ze wszystkich do-
brodziejstw abonamentu, bez wiązania się długoterminową umową. jeśli 
uznasz, że są ciekawsze oferty, umowę rozwiązujemy w miesiąc  
– bez żadnych kar i narzekania. Wszyscy jesteśmy dorośli, nieprawdaż? 
Myślisz, że abonament to sztywny układ bez bonusów, premii, darmowych 
minut, sMs-ów? Wprost przeciwnie, wchodząc do Świata Red Bulla, masz 
nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne. 
Otrzymujesz pakiet transmisji danych i za darmo oglądasz wszystko na 
YouTube, a za 9 złotych możesz wykupić pakiet nielimitowanych sMs-
-ów. jeśli interesuje cię ekstremalny smartfon – już za jedną złotówkę 
możesz mieć nowiusieńkiego sony Xperia j (opis poniżej). Przekonaj się, 
że warto zainwestować 29 złotych, by cieszyć umysł i ciało Światem Red 
Bulla. Uwaga! Mamy też gryplan na www.redbullmobile.pl – tam znajdziesz 
wszystkie atrakcje: od biletów na wyścigi Formuły 1 po breakdance na 
scenie Teatru Narodowego. jeszcze się zastanawiasz? szkoda, bo okazje 
pojawiają się i znikają z prędkością bolidu F1.

/ Red Bull MOBILE

W planie abonamentowym możesz zdecydować się na ofertę  
z telefonem, wówczas do wyboru masz trzy wersje opłaty miesięcznej:  
za 49 zł, 69 zł i 99 zł. Natomiast jeśli nie pragniesz nowego gadżetu,  
a chcesz zostać abonentem Red Bull MOBILE, wówczas zdecyduj się  
na plan bez smartfona za jedyne 29 zł miesięcznie. Nie ma żadnej długoter-
minowej umowy, a okres wypowiedzenia to raptem miesiąc. Natomiast,  
gdy to dla ciebie i tak za długo, to możesz wybrać ofertę na kartę.

Ten smukły smartfon może 
być twój za złotówkę  
w planie abonamentowym  
Red Bull MOBILE za 69 zł 
miesięcznie. „Jotka” jest 
smukła, solidnie wykonana,  
a gumowy tył obudowy 
sprawia, że sprzęt nie  
wyślizgnie ci się z ręki nawet 
przy największych akroba-
cjach. Zaletą tego telefonu 
jest naprawdę wytrzymała 
bateria. Kto by pomyślał, 
że smartfon bez ładowania 
wytrzyma dwa dni!

Red bull mobile no limits

sony xpeRia j

base jumping to świeża 
dyscyplina, ale zawodnicy 
Red bulla już są w niej 
mistRzami. zobacz,  
jak to wygląda! 

szczegóły 
dostępne na 

www.redbullmobile.pl  
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Jednak niezależnie od tego, czy zastanawiasz się, jak przeżyć lekcje 

matematyki w tym roku szkolnym, czy planujesz szaloną podróż  

– te aplikacje z pewnością ci się przydadzą.

Życie jest niesprawiedliwe. Podczas gdy jedni kończą wakacje 

(uczniowie), inni rozkoszują się ich pełnią (studenci). Chyba że ci drudzy 

szykują się do kampanii wrześniowej, wówczas nie jest już tak różowo.WITAJ, PRZYGODO  
WITAJ, SZKOŁO

NaviExpert
Kiedy podróż życia 

może stać się auto-

stradą do piekła? Kiedy 

się zgubisz i nie masz 

pojęcia, gdzie jesteś. Na dworze 

40-stopniowy upał, klima właśnie 

siadła i świeci się rezerwa.  

Z aplikacją NaviExpert takie przy-

krości nigdy cię nie spotkają. Apka 

pewnie poprowadzi cię do celu, 

ominie korki, remonty i wykopy.  

Na mapie zaznaczy też stacje 

benzynowe i poinformuje cię, na 

której mają najtańsze paliwo. Z kolei 

funkcja CB bezbłędnie ostrzeże cię, 

gdzie stoją miśki i suszą oraz uprzedzi, 

w którym miejscu cykają najdroższe 

zdjęcia świata.
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TripAdvisoR
W folderze hotel  

wygląda olśniewają-

co, co może sugero-

wać, że będą to twoje 

wymarzone wakacje. Niestety, po 

dojechaniu na miejsce okazuje się, 

że cały czar tego miejsca zaklęty 

był w filtrze instagramowym. Rze-

czywistość okazuje się bezlitosna. 

Żeby uniknąć takich wpadek, ścią-

gnij koniecznie apkę TripAdvisor. 

Dzięki niej samodzielnie będziesz 

mógł oceniać pensjonaty, hotele 

i atrakcje turystyczne. Zyskasz 

także dostęp do ocen innych po-

dróżników. Już nigdy nie dasz się 

nabrać na sztuczki nieuczciwych 

hotelarzy.

Play School 
Play School to kursy językowe, które można aktywować 

na każdym urządzeniu mobilnym. Dzięki nim nauczysz się 

angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego. Zamiast 

fiszek do dyspozycji masz filmiki, gry oraz fotolekcje. Kurs zawiera kilkaset ćwiczeń i weryfi-

kuje poprawność rozwiązań. Z taką pomocą nawet żubr z Puszczy Białowieskiej nauczy się języka obcego. 

dostępne w play
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hp eprint
Dzięki tej sprytnej apce 

z łatwością wydruku-

jesz to, co chcesz ze 

swojego smartfona 

i tabletu na drukarce HP poprzez 

lokalne połączenie Wi-Fi, bezpośred-

nie HP Wireless Direct lub poprzez 

chmurę internetową w domu, w biu-

rze albo w podróży. Możesz drukować 

dokumenty Microsoft Office, strony 

internetowe, załączniki wiadomości 

e-mail, zdjęcia, pliki PDF oraz pliki 

tekstowe. Nad przebiegiem druku 

masz pełną kontrolę z możliwością 

wyboru formatu i rodzaju papieru, 

ilości kopii do druku, jakości druku itp. 

Jeśli chcesz także skanować, zrobisz 

to dzięki apce HP Printer Control.

 
Daily art. 

Ten programik 

został uznany za 

jedną z najlepszych 

aplikacji edukacyj-

nych 2012 roku przez magazyn 

The Next Web. Apka raz dziennie 

wyśle ci powiadomienie push 

up z jednym dziełem sztuki. 

Zobaczysz obraz, przeczytasz 

obszerne informacje na temat 

samego płótna oraz malarza. 

Wszystkimi wiadomościami mo-

żesz się podzielić za pośrednic-

twem Facebooka lub Instagramu. 

Aplikacja została przepięknie 

zaprojektowana i daje prawdziwą 

przyjemność użytkowania.
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Fotojoker
Robisz zdjęcia  

smartfonem?  

Teraz możesz  

w prosty sposób 

zamówić ich odbitki i CEWE 

Fotoksiążki dzięki tej prostej  

i intuicyjnej aplikacji! Z Fotojoke-

rem wywoływanie zdjęć nigdy 

nie było takie nieskomplikowane! 

Z poziomu smartfona wybierasz 

fotografie, które chcesz wywołać. 

Możesz wybrać różne formaty. 

Fotojoker zapewnia odbitki  

i fotoksiążki na papierze fotogra-

ficznym Fuji najwyższej jakości.

Packing Pro
Zanim ruszysz w siną 

dal, musisz się dobrze 

przygotować. Wszyscy 

doskonale wiedzą, że 

pakowanie jest najgorszym elemen-

tem tych przygotowań, a niezabranie 

ważnego przedmiotu może się 

położyć cieniem na całym wyjeździe. 

Dlatego apka Packing Pro to świetne 

rozwiązanie dla wszystkich zapomi-

nalskich. Dzięki niej stworzysz listę 

rzeczy do zabrania, a program podpo-

wie ci, co jeszcze powinieneś włożyć 

do plecaka oraz pozwoli podzielić się 

swoimi listami ze znajomymi. Komu  

w drogę, temu Packing Pro!
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PODRĘCZNA TECHNOLOGIA 
Kogo jak kogo, ale ciebie na pewno nie trzeba zaznajamiać z najnowszymi 
trendami. Idziesz pod prąd i chcesz być otoczony przedmiotami wyjątkowymi. 
Samsung Galaxy S4 spełni wszystkie warunki, jakie mu postawisz. To nietuzin-
kowy sprzęt o pięknej obudowie wykonanej z poliamidu.  Jest cienki i lekki,  jego 
krawędź ma zaledwie 7,9 mm grubości, a telefon waży tylko 130 gramów. Pięknie 
prezentuje się też ekran Full HD Super Amoled o rozdzielczości 1920 x 1080 Mpx.

KLASA BIZNES 
Jesteś człowiekiem sukcesu i każdy detal twojego wyglądu powinien  

o tym świadczyć. Smartfon też. S4 jest wyjątkowo pięknym telefonem. 
Wykonany z poliamidu, z dużym, wtopionym w obudowę ekranem, może 

się spodobać niejednemu. Jednak wygląd to nie wszystko. Mimo że  
Samsung jest sprzętem dość słusznych rozmiarów, to wciąż jesteś  

w stanie obsłużyć go jedną ręką. Miło, że producent zadbał o to,  
by klawisze wprowadzania numeru były duże i wygodne. 

Dla młoDego i zDolnego Dla zapracowanego

Akcja dokumentacja 
Lubisz dokumentować rzeczywistość. Jeśli jakość zdjęć ma dla ciebie  
znaczenie, to nie mogłeś lepiej trafić. S4 ma znakomite funkcje ukryte  
w swoim aparacie, m.in. Dual Shot, która pozwala zrobić zdjęcie równocze-
śnie przednią i tylną kamerką. Z kolei funkcja Sound&Shot pozwala zare-
jestrować nie tylko zdjęcie, lecz także dźwięk, który towarzyszył ci w danej 
chwili. Drama Shot da ci możliwość zrobienia zdjęcia seryjnego poruszające-
mu się obiektowi, a następnie zamieszczenia całej serii na jednej fotografii! 
Sam aparat pozwala robić naprawdę dobre fotki. Tylna kamerka ma matrycę, 
która cyka zdjęcia w przyzwoitej rozdzielczości 13 Mpx, z kolei przednia, którą 
zwykle wykorzystuje się do wideorozmów i zdjęć z ręki, ma 2 Mpx.

Wielozadaniowy
Jesteś zapracowany i masz dużo spraw na głowie. Twój telefon powinien 
cię odciążyć w części obowiązków. Dzięki mocnemu ośmiordzeniowemu 

procesorowi Exynos 5 Octa lub czterordzeniowemu Snapdragon 600  
(w zależności od tego, którą wersję wybierzesz) pojęcie wielozadaniowość na-

bierze dla ciebie zupełnie innego znaczenia. Z kolei dzięki funkcji Air Gesture 
będziesz mógł obsługiwać Samsunga nawet bez dotykania telefonu. Jednak 

nam najbardziej podoba się Smart Pause. Polega ona na tym, że gdy telefon 
zorientuje się, że na niego nie patrzysz, zatrzyma uruchomioną aplikację.  

Mów, co chcesz, ale dla nas to już nie technologia. To czary!

Wielozadaniowy kumpel
Na pewno za pośrednictwem swojego smartfona słuchasz ulubionych 
kawałków. Funkcja Adapt Sound dopasuje odtwarzaną muzykę do twoich 
preferencji. Ustawi głośność, wyrówna prawą panoramę i balans dźwięku. 
Wszystko w oparciu o twój słuch oraz muzykę, której w danej chwili słu-
chasz. S4 zadba także o twój wzrok. Samsung zaproponuje ci optymalne 
ustawienie wyświetlacza tak, by jak najmniej zmęczyć twoje oczy.

Zawsze w kontakcie 
W swojej pracy musisz zawsze być online. Każde wyłączenie się z sieci 

może skończyć się stratą transakcji za grube miliony czy nieodebraniem 
służbowego maila z zamówieniami lunchowowymi. Dlatego Samsung 

Galaxy S4 został wyposażony chyba we wszystkie moduły łącznosci:  
Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC oraz GPS z obsługą AGPS i GLONASS. Smartfon 
jest dostępny w wersji 3G oraz 4G LTE. W biznesie podstawą jest porozu-

mienie, dlatego S Translator, który przetłumaczy symultanicznie wybrany 
tekst lub nagranie na dowolny język, może okazać się bardzo przydatny. 

Camera FV-5
Dzięki tej aplikacji wyświetlacz telefonicznego 
aparatu będzie wyglądał jak ekran lustrzanki. 
Dostajesz możliwość sterowania balansem bieli, 

ustawiania ISO, wpływania na stopień otwarcia przesłony, 
ustawiania czasu naświetlania i sterowania siłą lampy 
błyskowej. Parametry ekspozycji widać na ekranie.

any. do
Każdy zapracowany człowiek, ma masę 
obowiązków i zadań do wykonania. Czasami 
trudno to wszystko zapamiętać. Dlatego warto 

ściągnąć te apkę, która tworzy listy zadań, przypomina  
o spotkaniach, pozwala dzielić się notatkami ze znajomymi  
i odznaczać wszystkie zrealizowane wyzwania.

Ted
We współczesnej debacie istnieją jeszcze 
interesujący ludzie, którzy mają coś ciekawego 
do powiedzenia. Ich wystąpienia zbiera aplikacja 

najsłynniejszych miniwykładów, czyli TED. Dzięki niej bę-
dziesz miał zawsze pod ręką złotoustych guru technologii, 
ekonomii, społeczników czy literatów.

PaPer Camera
 Paper Camera przerabia twoje zdjęcia w nie-
dbałe szkice. Możesz ustawić sobie przerobienie 
fotki na ołówkowe bazgrańce albo impresjoni-

styczne pociągnięcia farbą olejną. Jeśli nie uważasz się za 
osobę fotogeniczną, to tak radykalne filtry mogą się okazać 
niezłym rozwiązaniem.

InsTagram
Klasyka gatunku, apka, która zmieni nawet 
miskę z kartoflanymi obierkami w dzieło sztuki. 
Jednak Instagram to nie tylko filtry, lecz także 

cała platforma społecznościowa, za pośrednictwem której 
można dzielić się swoimi fotkami, lubić i komentować 
zdjęcia znajomych.

droPbox
To  internetowa chmura, która pozwoli 
 ci na dostęp do twoich plików z każdego  
miejsca na ziemi (pod warunkiem, że będzie 

tam internet). Już nie będziesz musiał się martwić, 
że zapomniałeś na spotkanie prezentacji lub innego 
ważnego dokumentu. 

nIeTuzInkowe aPlIkaCje aPlIkaCje z klasą

samsung galaxy s4 
eleganT z Pazurem

/ Dr Jekyll i Mr Hyde
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najnowszy członek galaktycznej rodziny został 
naszpikowany funkcjami, które sprawdzą się 
zarówno w szklanym wieżowcu, jak i na murawie 
letniego festiwalu muzycznego.
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Na pewno nie jesteś płytką osobą i poza powierzchownością liczy się dla ciebie 
też bogate wnętrze. Jeśli tak, to przy wyborze smartfona nie patrz tylko na 
obudowę, ale zainteresuj się też jego software'em. Zwłaszcza że na rynek 

właśnie wchodzą zupełnie nowe OS-y, a starzy wyjadacze, jak Android  
i BlackBerry starają się być jeszcze lepsi.

Bez paniki, nowe 
oS-y nie żądlą!
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T o system operacyjny wpływa na szybkość działania telefonu, wygląd 
interfejsu, czy  umożlliwia dostęp do konkretnych aplikacji. Niestety, 
użytkownicy smartfonów często w ogóle nie zdają sobie sprawy  

z tego, na jakim systemie operacyjnym działa ich sprzęt. Jeśli jesteś jednym 
z nich, to wiedz, że ostatnimi czasy na rynku mobilnego oprogramowania 
rządzą dwaj producenci – Android i iOS. W międzyczasie w okropnych 

mękach zginął Symbian, system, który w dużej mierze zasilał sprzęty Nokii, 
rozwinął się mobilny Windows, a na barykadach wciąż trwa biznesowy 
BlackBerry OS. Jednak 2013 rok może przynieść rewolucję w smartfono-
wych systemach, na arenę wchodzą bowiem młode wilki – Sailfish  
i Firefox OS. Poznajcie tę watahę oraz dwie aktualizacje miłościwe nam 
panujących systemów. 

Android Key Lime Pie 
Premiera najnowszej wersji systemu 

Android ciągle przesuwa się w czasie. 
Ostatnie plotki głoszą, że miałaby ona 

się odbyć na jesieni bieżącego roku. Ponoć 
smartfony działające na Key Lime Pie miałyby 

mieć znacznie ulepszone rozpoznawanie 
komend głosowych oraz wyszukiwanie kontekstowe. 
Znacznie miałaby też zostać poprawiona synchroni-
zacja pomiędzy urządzeniami oraz wsparcie portali 

społecznościowych. Czy tak się stanie? Dowie-
my się, nim spadną pierwsze liście.

windows 8.1
To aktualizacja rewolucyjnego systemu 

Windows 8, który wprowadził dotykową ob-
sługę oraz kafelkowy interfejs. Aktualizacja przy-

wraca klasyczny przycisk "Start" na ekranie głów-
nym. Jednak przenosi on użytkownika do interfejsu 

Metro (kafelki), a nie do standardowego rozwinięcia, 
które użytkownicy znają ze straszych wersji tego systemu. 
Wszyscy, którzy mają potrzebę natychmiastowego przejścia 
do podstawowych funkcji systemu, muszą kliknąć prawym 
przyciskiem myszki w ikonkę "Start". Wśród wielu opcji 

będzie tu możliwość m.in. wyłączenia komputera. 
Na razie system jest dostępny w nieukończonej 

formie rozwojowej dla wszystkich techma-
niaków. My jednak wiążemy z nim 

wielkie nadzieje.

bLAcKberry os 10
System BlackBerry OS 10 za-

debiutował w styczniu bieżącego roku. 
Interfejs tego OS-a opiera się w dużej 

mierze na gestach. Ma ładne menu ukazujące 
dostępne aplikacje oraz wysuwaną zakładkę 
menedżera zadań, który wyświetla wszystkie 

uruchomione w danej chwili programy. System 
"jeżynki" ogranicza jednak możliwość personalizowania 

ekranu głównego. W zasadzie jedyne, z czym możesz 
tu przyszaleć, to wybór tapety. Sprzęt ma znakomite 

centrum powiadomień – BlackBerry Hub, a po-
nieważ jest zaprojektowany pod konkretne  

podzespoły, działa bardzo szybko  
i sprawnie. 

 
sAiLfish os

To system, który ewoluował  
z oprogramowania Nokii N9, dokładniej  
z MeeGo. Firma, opuszczona przez giganta  
z Finlandii, zbierała siły i w tym roku zapre-
zentowała prototyp własnego smartfona Joola. 
Sailfish oparty jest na jądrze Linuksa, a interfejs 

przypomina ten znany z Androida  
i iOS-a – wszystko za sprawą kafelkowego  

designu. Jednak przy pierwszym poznaniu system zy-
skuje. Za sprawą mazania palcem po ekranie można 

płynnie przełączać się pomiędzy aplikacjami,  
a wielozadaniowość to jego drugie imię. 

Teraz trzeba poczekać i zobaczyć, czy 
ta ryba wypłynie na głębokie 

wody.

/ nie walcz z systemem
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/ decydujące starcie

SamSung galaxy CoreSony xperia l 

Procesor
Galaxy Core ma dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,2 GHz, 
768 MB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej, którą można roz-
szerzyć za pomocą karty microSD (do 32 GB). Z racji posiadania dość 
elastycznego procesora Samsung nie sprawia najmniejszych proble-

mów przy użytkowaniu interfejsu, a także zagłębiania się w ogrom 
aplikacji czy gier. Z tymi ostatnimi jednak nie należy przesadzać, bo 

przy niektórych bardziej wymagających grach brakuje pamięci RAM.  

WyśWietlacz
Koreański smartfon otrzymał 4,3-calowy ekran LCD TFT o roz-

dzielczości 854x480 pikseli i 217 pikseli na cal. Multidotykowy ekran 
pojemnościowy, w który wyposażony jest Samsung, niemal idealnie 

reaguje na dotyk. Obraz i jego czytelność prezentują się zadowalająco. 
Choć kąty widzenia nie należą do najlepszych, to szczegółowość  

wyświetlanych elementów stoi na wysokim poziomie. Jasność  
obrazu także jest zadowalająca, podobnie jak kolory.  

interfejs
Samsung pracuje pod kontrolą Androida 4.1.2, który został doposa-

żony w nakładkę TouchWiz, zmieniającą lekko oblicze systemu  
operacyjnego. Telefon posiada m.in. funkcję Smart Stay, wykry-

wającą wzrok skierowany na ekran, by podświetlać go dokładnie 
wtedy, kiedy na niego spoglądasz. Do dyspozycji masz także wła-
snego asystenta, z którym komunikujesz się za pomocą komend 

głosowych. Za pośrednictwem funkcji S Voice możesz odbierać 
połączenia, regulować głośność muzyki, robić zdjęcia... i to wszyst-

ko za sprawą komunikatów głosowych. Podobne funkcje  
znajdziesz także w modelu Galaxy S3.  

Procesor
Xperię L napędza popularny chipset Qualcomm MSM 8230. W tym modelu 
masz do dyspozycji dwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 Plus taktowany 
zegarem 1 GHz. Telefon ma wbudowany 1 GB pamięci operacyjnej i 8 GB 
pamięci wewnętrznej, z czego użytkownikowi przypada połowa. Pamięć 
możesz rozszerzyć o kartę microSD (do 32 GB). Graficznie ten telefon też 
radzi sobie całkiem nieźle. Adreno 305 pozwoli ci grać w topowe smartfo-
nowe gry, tj. Real Racing 3, nie martwiąc się o kłopoty z płynnością.   

WyśWietlacz
Sony w swoim telefonie posłużył się ekranem TFT LCD o przekątnej  
4,3 cala i rozdzielczości 854x480 pikseli. Ekran rozpoznaje do czterech 
punktów styku. Wyświetlane kolory są atrakcyjne, naturalne, a kontrast 
(973:1) w pełni powinien nas zadowolić. Kąty widzenia już po lekkim 
odchyleniu przypominają, że na telefon powinno spoglądać się en face. 
Zastrzeżenia można mieć też do powłoki pokrywającej ekran, ponieważ  
w pełnym słońcu niewiele na nim widać.  

interfejs
Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 4.1.2 Jelly Bean, który został 
okraszony nakładką graficzną producenta. Ciekawą aplikacją  
jest Smart Connent – pozwala zdefiniować profile postępowania 
telefonu po tym, jak podłączysz go do konkretnego akcesorium.  
Na uwagę zasługuje także odtwarzacz muzyki, w którym  
masz predefiniowane ustawienia dźwięku lub sam możesz użyć 
korektora graficznego. Skorzystaj również z funkcji Clear Audio+, 
która sama dostroi najlepsze brzmienie. Ciesz się trybem wirtualnego 
dźwięku przestrzennego (VPT). Xperia posiada także znane aplikacje  
i funkcje, tj. Walkman, TrackID czy Radio FM.  

Ocenia: Michał ProkoPoWicz 
dziennikarz, prezenter. Ma zdiagnozowaną, lecz nieleczoną 

obsesję na punkcie muzyki i gadżetów. W Antyradiu prowadzi 
Antygadżet oraz Wybierz Prawdziwy Rock.

moCna 
Sztuka

v  S

PodsuMoWanie 
Xperia L swoją solidnością i wykonaniem 
może przypominać model J. Sony posiada 
dedykowany przycisk spustu migawki,  
co nie powinno dziwić, ponieważ japońska 
firma wspomina, że to idealny wybór dla 
miłośników fotografowania. Smartfon  
został wyposażony w 8 Mpx matrycę  
z autofocusem, funkcją HDR i pojedynczą 

diodą doświetlającą. To powinno zaspokoić 
każdego fotomaniaka. Interfejs aparatu jest 
bardzo intuicyjny, a bateria (1750 mAh) choć 
nie jest kolosem, dzięki unikatowej funkcji 
STAMINA potrafi z siebie wydobyć siódme 
poty i kiedy nie będziesz „maltretować” 
smartfona, słuchawka może wytrzymać  
nawet 3 dni na jednym ładowaniu. Gdy 
zmusisz Xperię L do ekstremalnego wysiłku, 

możesz odczuć dość szybkie nagrzewanie 
się przedniego panelu, ale nie jest to na tyle 
wysoka temperatura, by mogła powodować 
dyskomfort czy poparzyć ci palce. Podsumo-
wując wszystkie cechy (dwuzakresowe  
Wi-Fi, NFC, solidność wykonania, ciekawy 
aparat, Bluetooth 4.0), można odnieść  
wrażenie, że Xperia L to niemal idealny  
stosunek jakości do ceny.  

28 / EXPERT PLAY / www.play.pl www.play.pl / EXPERT PLAY / 29

Japończycy stawiają na rozrywkę, a Koreańczycy na 
niezawodność i klasykę. Zgoła dwa odmienne telefony 
połączyła podobna wydajność, ale inny konsument.   

systeM oPeracyjny Android 4.1.2 
WyMiary  68 x 129 x 9 mm 
Przekątna ekranu 4,3 cala 
rozdzielczość 854x480

aParat 5 Mpx 
PaMięć raM 768  MB
Warianty PojeMności 8 GB
łączność 3G HSDPA, Wi-Fi, GPS

systeM oPeracyjny  Android 4.1.2 
WyMiary 128,7 x 65 x 9,7 mm
Przekątna ekranu 4,3 cala
rozdzielczość 854x480

aParat 8 Mpx 
PaMięć raM  1 GB
Warianty PojeMności 8 GB
łączność Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0

PodsuMoWanie 
Wielu użytkowników pod względem stylistyki 
skojarzy Galaxy Core z SG S4, zaś inni pod 
względem parametrów przyrównają go do  
SG S2. Ta słuchawka jest kolejnym kore-
ańskim tworem, który ma być wypadkową 
rozsądnej ceny i zadowalających parametrów. 
I to się Samsungowi udało. Co prawda, nie 
jest to rewolucja na miarę Galaxy Note czy 

Samsunga Galaxy S4, ale zapewne po tę 
słuchawkę sięgną osoby zainteresowane 
dobrym telefonem w rozsądnej cenie,  
a przy tym wyglądającym dość szykownie. 
Wielu skusi także dostępność modelu na 
dwie karty SIM, co niewątpliwie jest gratką, 
ponieważ niewiele smartfonów z taką możli-
wością znajduje się na rynku. W pracy z tym 
Samsungiem możesz swobodnie korzystać  

z modułu 3G HSDPA, Wi-Fi czy GPS.  
Producent wyposażył telefon w baterię  
(1800 mAh), która bez najmniejszych proble-
mów wytrzyma jeden dzień. Masz także do 
dyspozycji całkiem znośny aparat z matrycą  
5 Mpx. Część osób zapewne stwierdzi, że 
Galaxy Core to odgrzewany koreański kotlet. 
Może to i prawda, ale kto z nas nie lubi  
kotletów... nawet odgrzewanych.  
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znakomitym miejscem do przechowywania haseł, kodów i PIN-ów.  
Większość użytkowników traktuje swój telefon jako rodzaj pod-
ręcznego pamiętnika. Najbardziej narażonym na ataki jest system 
operacyjny Android. Firma Bit9 w 2012 roku dokładnie przeana-
lizowała 400 tys. aplikacji dostępnych na GooglePlay. Właściciele 
telefonów bezrefleksyjnie zgadzają się na dostęp do swojej prywat-
ności, a bez odpowiedniego zabezbieczenia może to mieć konse-
kwencje opłakane w skutkach. Nic tylko brać i hakować! 

komputer w niebezpieczeństwie
Nie zaniedbaj też ochrony swojego komputera. Hakerzy mimo  
wszystko wciąż chętnie atakują także te sprzęty. Są łakomi zwłaszcza  
na informacje prywatne, zdjęci i filmiki, historię przeglądania stron 
www, jednorazowe kody do transakcji płatniczych, loginy, hasła do 
kont. Co gorsza, twój komputer może zostać przez nich wykorzystany 
do przestępstw internetowych, takich jak: ataki na strony firm  
i instytucji rządowych, czy też rozsyłanie spamu. A ty nie będziesz tego 
świadomy do momentu, kiedy policja zapuka do twoich drzwi. Polska 
znajduje się na 6. miejscu na świecie pod względem takich przypadków. 
Zadbaj też o swoje dzieciaki – ochrona rodzicielska to nie inwigilacja, 
tylko normalny środek ostrożności. Dobra ochrona internetu zabezpie-
czy cię przed programami szpiegowskimi, które potrafią udawać  
np. stronę twojego banku. Pamiętaj, w internecie jest jak w życiu. 
Dobre zabezpiecznie uchroni cię przed nieprzyjemną wpadką.

Czy twój smartfon wie o tobie więcej niż ktokolwiek inny na 
świecie? Jeśli tak, to zastanów się, jak chronić tę wiedzę, bo 
najsprytniejsi hakerzy już obmyślają plan, jak ją wykraść! Podobnie 
ma się sprawa z twoim komputerem. Tam też są informacje, które 
dla hakera stanowią wartość.

Gdzie jest 
haczyk?

Play Guard - ochrona twojego smartfona
Ta usługa pozwoli ci zdalnie zablokować skradziony smartfon i wyczyścić pamięć 
urządzenia. Usługa poinformuje cię w trakcie przeglądania internetu, których stron 
nie warto odwiedzać , wprowadzi kontrolę rodzicielską oraz zagwarantuje ochronę 
twojego sprzętu przed złośliwym oprogramowaniem. Aby włączyć Play Guard, 
wyślij SMS o treści PG na numer 1111- otrzymasz link do aplikacji. Pobierz 
 i zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. 

Ochrona Internetu - zabezpieczenie twojego komputera
Ta usługa ochroni twój komputer przed atakami hakerskimi, oprogramowaniem 
szpiegowskim oraz przed wirusami. Zablokuje też wiadomości, które są niczym 
innym,  jak zwykłym spamem. Będziesz miał także możliwość włączenia ochrony 
rodzicielskiej.  
Aby włączyć Ochronę Internetu,  wyślij SMS o treści START na numer 222  
(opcja standard) lub 888 (opcja MAX).

Funkcje   Opis Ochrona
Internetu

Ochrona
Internetu

MAX

Antywirus
ochrona przed 
wirusami 
internetowymi

V V

Antyspyware
ochrona przed 
oprogramowaniem 
szpiegującym

V V

Firewall ochrona przed ataka-
mi hakerskimi

V V

Antyspam ochrona przed 
niechcianymi 
wiadomościami e-mail

X V

Ochrona rodzicielska 

ochrona dzieci przed 
przemocą  
i pornografią w 
internecie

X V

Licencja na 1 komputer 3 komputery

Cena 9 zł 15 zł

Bezpłatny okres testowy 1 miesiąc 1 miesiąc 

OchrOna internetu w Play

STRATY W POLSCE 
SPOWODOWANE

CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ  
TO 4,8 MLD ZŁ

MIT:
Darmowe oprogra-
mowanie antywiru-
sowe w zupełności 
wystarczy do ochrony 
moich danych.

PRAWDA:
Ransomware (oprogramowanie 
blokujące komputer dopóki nie 
zapłaci się „okupu”) jest przy-
kładem trendu tworzenia coraz 
bardziej złośliwych, trudnych 
do usunięcia i bardziej profe-
sjonalnych ataków. Ten rodzaj 
szkodliwego oprogramowania 
wymaga ochrony wykraczającej 
poza to, co oferują darmowe 
programy antywirusowe.

/ bezpieczeństwo

co interesuje hakerów?
pieniĄDze Zainfekowane sprzęty wysyłają ogromną liczbę SMS-ów 
na wskazany w wirusie numer. Bywa też, że wirus uruchamia drogie 
połączenie międzynarodowe. Niebezpieczne są też aplikacje, które 
podszywają się pod stronę internetową twojego banku. 

inFormacje Szczególnie zagrożone są w tym przypadku telefony 
służbowe. Hakerzy z rozkoszą wykradają kontakty, maile, hasła do 
kont, namiary GPS, a nawet dane z kalendarza. Osoby prywatne  
też nie mogą czuć się bezpieczne.

zainteresowanie hakerów systemami operacyjnymi smartfonów 
rośnie z dnia na dzień. Pierwszy atak na telefon komórkowy 
miał miejsce w Hiszpanii w 2000 roku. Wtedy wirus był 

rozpowszechniany za pośrednictwem SMS-ów wysyłanych z bramek 
internetowych. Polscy użytkownicy telefonów musieli poczekać 
cztery lata na to, by paść ofiarą ataku hakerskiego. Wówczas ucierpieli 
użytkownicy smartfonów działających na Symbianie. 

wzrost zagrożenia
Świadomość wynikająca z zagrożeń przetrzymywania prywatnych 
informacji na niezabezpieczonym smartfonie jest wciąż nikła.  
Ponieważ smartfon masz zawsze przy sobie, to wydaje się on  

Extra  
usługi

Play
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/ bezpieczeństwo

czy zdajesz sobie sprawę, że według badań firmy Symantec, 
producenta oprogramowania zabezpieczającego Norton, ofiarami 
cyberprzestępców pada 556 milionów ludzi rocznie? Nie łudź się, 

że tobie się upiecze! Bądź Polakiem mądrym przed szkodą i pomyśl już 
dziś o zabezpieczeniu, takim jak Norton™ Mobile Security.

Dlaczego właśnie Norton™ Mobile Security?
Bo uchroni cię przed całą masą niebezpiecznych sytuacji! I działa  
w kilku ważnych aspektach.

Ochrona danych i sprzętu
- będzie chronił twój sprzęt przed złodziejami. Za pomocą tej aplikacji 
namierzysz swoje urządzenie mobilne na mapie i zdalnie włączysz alarm 
dźwiękowy,
- będziesz mógł zdalnie zablokować swój sprzęt, by niepożądane osoby 
nie dobrały się do twoich danych,
- dzięki niemu uwolnisz się od niechcianych wiadomości SMS czy po-
dejrzanych połączeń z anonimowych telefonów – Norton je zablokuje,

- ochroni cię przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Będzie skanował 
pobierane aplikacje i aktualizacje, usunie też ewentualne zagrożenia,  
a przy okazji nie obniży wydajności urządzenia,
- będzie tworzył kopie zapasowe i w razie potrzeby odtwarzał kontakty. 

Zalety programu Norton™ Mobile Security 
Dużym plusem jest fakt, że ochroną swojego smartfona i tabletu możesz 
zarządzać z poziomu komputera, co więcej, masz możliwość kontrolo-
wania kilku urządzeń.

Norton gwarantuje też wsparcie techniczne. Gdyby pojawiła się  
sytuacja, z którą nie potrafisz sobie poradzić, masz specjalistów,  
którzy pomogą ci w rozwiązaniu problemu.

Marka Norton to światowy lider w dziedzinie ochrony przed zagroże-
niami w internecie i ma wieloletnie doświadczenie w dbaniu  
o bezpieczeństwo swoich klientów. To partner, któremu możesz zaufać!
Jakie wymagania musisz spełnić, by móc korzystać z systemu Norton™ 
Mobile Security?

Norton™ Mobile Security działa na systemach operacyjnych
•• Android: wersja 2.2 lub nowsza
•• iOS: wersja 4.3 lub nowsza wersja na urządzenia iPhone oraz iPad

Obsługuje przeglądarki
•• Standardowa przeglądarka Android

Wymagania sprzętowe
•• 10 MB wolnego miejsca na dysku
•• Smartfon lub tablet z systemem Android i zainstalowaną aplikacją 
Google™ Play
•• Urządzenie iPad lub iPhone (funkcja zdalnej lokalizacji w urządze-
niach wymaga aktywnego planu taryfowego z usługą transmisji danych 
3G lub 4G)

Smartfon i tablet to nie tylko sprzęty. Można spokojnie powiedzieć, że to także elementy 
twojej osobowości! Ważne dane, wspomnienia, a przede wszystkim możliwość bycia  
w ciągłym kontakcie z bliskimi, to wszystko zawiera się w tych małych urządzeniach. 
Chyba nie musimy pisać, że awaria lub zgubienie telefonu to prawdziwy horror dla 
użytkownika. Zobacz, jak się uchronić przed przykrymi sytuacjami.

BOdyGuard  
dla twOjeGO  
smartfOna

 



 

wielki
atak tabletów=

/ tablety w Play
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Kiedy świat ujrzał pierwsze tablety, wszyscy pukali się w głowę  

– na co komu multimedialna tabliczka, z której nie można dzwonić. Dziś tablet 

jest obiektem pożądania. A ponieważ Play chce spełniać twoje pragnienia,  

do swojego portfolio wprowadza zastęp wielkoekranowców.

D uże multimedialne tabliczki bezapela-
cyjnie trafiły w gusta konsumentów. 
Są na tyle podręczne, że 

można je zabrać ze sobą wszędzie, 
a jednocześnie mają na tyle duże 
ekrany, że spełniają wiele funkcji. 
Można na niż komfortowo oglądać 
filmy, doświadczać niezwykłych przeżyć 
w trakcie grania w zaawansowane tech-
nologicznie gry, czy po prostu wygodnie 
pisać. Producenci tabletów sukcesywnie 
poszerzają portfolio tych sprzętów, aby 
każdy mógł wybrać sprzęt, który najbardziej 
wpisuje się w jego upodobania. Są urządzenia 
z podstawowymi funkcjami, które sprawdzą 
się w sodziennej pracy oraz takie z mocną spe-
cyfikacją i dobr ą rozdzielczością, które ucieszą 
np. grafików czy architektów. Tabletowa oferta 
Play jest naprawdę szeroka. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie!

Prestigio Multipad Duo 7280c 
skromny pracuś
Wielkomiejski szpan cię nie interesuje. Nie lubisz 
wydawać pieniędzy na zbytki, a sprzęt, w który 
inwestujesz, ma po prostu dobrze i płynnie działać. 
Tablet Prestigio na pewno cię zadowoli. Nie ogołoci 
twojego portfela, a jest urządzeniem, które działa na 
sprawdzonym Androidzie 4.0 i ma wszystkie funkcje, 
który każdy szanujący się tablet mieć powinien.
Wyświetlacz:

8.0" IPS 1024 x 768 pix

System operacyjny:

Android 4.0

Procesor:

Coretex A9 Dual Core 

1.2 GHz 

Pamięć operacyjna:

1 GB RAM

Pojemność:

8 GB

Łączność:

Modem 3G, Wi-Fi 802

Dodatki:

kamera x2: 2 Mpx, 

Wyświetlacz:

10.1" TFT 800 x 1280 pix 

System operacyjny:

Android 4.0

Procesor:

Coretex A9 Dual Core 1.2 GHz 

Pamięć operacyjna:

1 GB RAM

Pojemność:

16 GB 

Łączność:

Modem 3G, Wi-Fi 802 b/g/n, 

Dodatki:

Kamera 3 Mpx, GPS

Samsung Galaxy Tab 2 10.1'' 

wydajny artysta
Samsung to na pewno marka, na której można polegać. Tab kusi naprawdę 
sporym ekranem z pięknym wyświetlaczem i dobrymi kątami widzenia. Potrze-
bujesz przestrzeni do pracy i dobrego wglądu w edytowane dokumenty? Galaxy 
Tab na pewno cię nie zawiedzie. Mocny procesor pozwoli ci np. na dobrą obróbkę 
graficzną zdjęć, a gdy zagubisz się w akcji, pokieruje cię GPS-em.
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Wyświetlacz:

7“ LCD 600 x 1024 pix 

System operacyjny:

Android 4.1 

Procesor:

Coretex A9 Dual Core 1.6 GHz 

Pamięć operacyjna:

 1 GB RAM

Pojemność:

 8 GB 

Łączność:

 Wi-Fi 802 b/g/n, Bluetooth

Dodatki:

Kamera x2: 3 Mpx; VGA, microUSB, 

Tablet HP Slate 7'' + router Huawei E5220 + drukarka HP 3515  
nowoczesny uczeń
Ten zestaw – oferowany tylko w Play – to znakomite rozwiązanie dla ucznia i stu-
denta, który na co dzień korzysta z multimediów. Dzięki wydajnemu tabletowi HP i 
drukarce, które łączą się ze sobą za pomocą Wi-Fi (nie potrzebujesz żadnych kabli!), 
notatki, skrypty czy najzwyklejsze prace domowe staną się czystą przyjemnością! 
Tylko nie drukuj na nim zdjęć Biebera. z sieci, ale zadania z matmy!

Wyświetlacz:

10.1" TFT 800 x 1280 pix 

System operacyjny:

Android 4.2.2 

Procesor:

Intel Atom Dual Core 1.6 GHz 

Pamięć operacyjna:

1 GB RAM

Pojemność:

16 GB 

Łączność:

Modem 3G, Wi-Fi 802 b/g/n, 

Dodatki:

Kamera x2: 3 Mpx; 1.2 Mpx, GPS

Samsung Galaxy Tab 3 10.1''  
biznesmen z sukcesami
Nowa generacja Taba ma świeży system operacyjny, mocniejszy procesor  
i aż dwie kamerki. Ten Samsung jest znakomity do robienia interesów. Za jego 
pomocą możesz spokojnie przeprowadzić wideokonferencję i jednocześnie 
pstrykać zdjęcia najnowszemu raportowi rocznemu twojej firmy. Jeśli do tej 
pory odnosiłeś sukcesy, to z Tabem będą one jeszcze większe.
  

Apple iPad 4 4G 16 GB  
wybredny esteta
Sprzęty Apple’a wyróżniają się na rynku zarówno swoją imponującą specyfikacją, jak i niepowtarzal-
nym designem. Świetny ekran Retina dobrze nadaje się do obrabiania zdjęć. Urządzenie samo też 
cyka niezłe fotki. Wiemy, że to niesamowite, ale zdjęcia na tym sprzęcie wyglądają nieźle nawet  
bez instagramowego filtra! Koniec świata!
Wyświetlacz:

9.7'' LED IPS 1536 x 2048 pix

System operacyjny:

 iOS 6 

Procesor:

Apple A6X Dual Core 1.4 GHz 

Pamięć operacyjna:

1 GB RAM

Pojemność:

16 GB 

Łączność:

Modem 4G, Wi-Fi 802 b/g/n

Dodatki:

kamera x2: 5 Mpx; 1.2 Mpx, GPS 

superzestaw
dostępny 

tylko  
w Play

extrazestaw
dostępny  
wyłącznie  

w Play
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/ smartfony

tyle Polaków 
korzysta  

z telefonów marki 
Nokia

taką przekątną 
ekranu ma 

smartfon HTC 
Incredible S

taką matrycę 
posiada Sony  

Xperia S

tyle SMS-ów zostało 
wysłanych  
w 2011 roku

pod takim 
systemem pracuje

Huawei Ascend 
G300

taki jest udział 
na rynku USA 

urządzeń  
z systemem iOS

wyświetlacz  
AMOLED posiada  
Nokia Lumia 900

na cztery nowe 
smartfony to 
urządzenia  

z Androidem

LG P700 Swift L7
Ten smartfon ma duży i wyraźny ekran, 
który gwarantuje bardzo dobre kąty 
widzenia i znakomicie odwzorowuje 
kolory. Piękna bryła sprawia, że z nim 
zawsze będziesz wyglądał stylowo. 
Działa płynnie i szybko.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4,3''
n aparat fotograficzny 5 Mpx 
n pamięć wewnętrzna 2,5 GB

Nokia Lumia 720 
To smartfon przeznaczony dla osób 
prowadzących aktywny tryb życia. Aparat 
fotograficzny 6,7 Mpx z optyką marki Carl 
Zeiss z szerokokątnym obiektywem spra-
wia, że zdjęcia wychodzą ostro i wyraźnie 
za każdym razem, niezależnie od pory dnia 
i nocy. 

n system operacyjny Windows  
   Phone 8
n dotykowy wyświetlacz 4,3''
n aparat fotograficzny 6,7  Mpx

Samsung Galaxy S4 Zoom
To smartfon, który dzięki znakomitym  
parametrom aparatu robi świetne zdjęcia.  
W miejscu zwykłego flesza jest wysuwany 
obiektyw, dzięki któremu możesz robić 
niesamowite fotki. S4 zoom to połączenie 
rewelacyjnego aparatu z supersmartfonem. 

n  system operacyjny Android 
n  wyświetlacz dotykowy 4''
n  aparat fotograficzny 16 Mpx
n  pamięć wbudowana 8 GB

Nokia Lumia 520
W dobrze wykonanych, kolorowych  
i solidnych obudowach pomieszczono 
wysokiej jakości wyświetlacz 4-calowy 
IPS. Dodatkowo dzięki wysokiej czułości 
na dotyk ekran może być obsługiwany  
w rękawiczkach.

n system operacyjny Windows 
   Phone 8
n dotykowy wyświetlacz 4,7''
n pamięć wewnętrzna 8 GB

5.0 6.7

7 bld 43% 4'' 12 Mpx 3 Android 43,5% 4,3"

13.0

LG E975 Swift G
Wyjątkowa wydajność i jakość godna 
zaufania. To solidny i ponadczasowy 
wygląd dzięki użyciu trwałych materiałów 
takich jak szkło i polaryzowana powłoka 
Crystal Reflection. 

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 4,7''
n smukła, stylowa obudowa 
n aparat fotograficzny 13 Mpx

Huawei Ascend Y300
Idealne połączenie funkcjonalności, 
dobrej jakości wykonania oraz 
doskonałych parametrów 
technicznych. Duży ekran jest 
dodatkowym plusem tego 
smartfona.

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 4'' LCD
n dwurdzeniowy procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

Huawei Ascend W1
Ascend W1 ma 10,15 mm grubości  
i wyposażony jest w 4-calowy ekran dotyko-
wy LCD IPS o rozdzielczości 480 x 800. Dzięki 
technologii OGS ekran Ascend W1 jest bardzo 
czuły oraz lepiej przepuszcza światło.

n system operacyjny Windows Phone 8
n dotykowy wyświetlacz 4'' LCD
n dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

Huawei Ascend G510
Poczuj wyjątkową szybkość i wygodę 
użytkowania nowego smartfona Huawei 
G510. Aparat 5 Mpx, odbiornik GPS z apli-
kacją NaviExpert Play – takich możliwości 
się nie spodziewałeś!

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4,5'' LCD
n dwurdzeniowy procesor 1.2 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

3.08.0

LG Swift L3 II
Doskonałe połączenie tego, co najlepsze. 
System operacyjny Android Jelly Bean, 
aparat 3 Mpx, Wi-Fi, GPS oraz nowe, 
emocjonujące powiadomienia LED 
przycisku home z wieloma efektami.

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 3,2''
n procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 3 Mpx

Nexus 4 od LG
LG i Google wspólnie ustaliły nowy 
poziom wydajności i stylu. Google wnosi 
intuicyjne metody interakcji, podczas 
gdy LG dostarcza mistrzowską jakość 
materiałów oraz wykonania.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz True HD
n smukła, stylowa obudowa 
n aparat fotograficzny 8 Mpx

Nokia Lumia 820
Najbardziej wszechstronna Lumia, 
z obiektywem Carl Zeiss, ekranem 
ClearBlack o przekątnej 4,3 cala  
i gamą nowych kolorowych obudów  
do ładowania bezprzewodowego. 

n   system operacyjny Windows Phone 8
n   dotykowy ekran ClearBlack  

o przekątnej 4,3''
n   Nokia Nawigacja, Nokia Miasto  

8.05.0

LG Swift L5 
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu 
idealnej wielofunkcyjności i płynności  
w działaniu. Elegancki i solidny 
smartfon LG Swift L5 jest odpowiedzią 
na wszystkie twoje potrzeby.

n system operacyjny Android 
n aparat fotograficzny 5 Mpx
n dotykowy wyświetlacz TFT 4''
n łączność A-GPS, NFC, Wi-Fi

8.0

LG Swift 4X HD
Świetny wyświetlacz 4,7 cala w technologii 
TrueHD IPS, czterordzeniowy procesor 
NVIDIA Tegra® 3, bardzo szybki internet, 
aparat fotograficzny 8 Mpx, NFC.

n  system Android
n  czterordzeniowy procesor NVIDIA 

Tegra® 3
n  wyświetlacz TrueHD IPS 4,7'' 
n  aparat fotograficzny 8 Mpx
n AGPS, DLNA, NFC, Wi-Fi

5.0

LG Swift L9
LG Swift L9 to smartfon z Androidem. 
Posiada bardzo wydajną baterię 
wykonaną w innowacyjnej technologii 
SiO+.

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 4,7'' 
n  aparat fotograficzny 5 Mpx  

z flashem LED
n  aplikacja QuickTranslator
n  trwała i wydajna bateria SiO+ 2150 mAh

HTC Desire C
Zaprojektowany tak, abyś zawsze 
miał pod ręką ulubioną rozrywkę 
i stale był online. Rób zdjęcia 
5-megapikselowym aparatem, dziel 
się nimi i przechowuj je na Dropboxie.

n system operacyjny Android 4
n dotykowy wyświetlacz 3,5"
n ergonomiczny kształt
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

8.0

8.05.0

Huawei Ascend G300
Takich możliwości z pewnością  
się nie spodziewałeś. Wysokiej jakości 
4-calowy wyświetlacz,  
szybki internet, aparat fotograficzny  
5 Mpx z autofocusem, GPS, Wi-Fi 
 i wiele innych fantastycznych funkcji.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4'' 
n  aparat fotograficzny 5 Mpx  

z funkcją autofocus
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jesieni bieżącego roku. Zadebiutuje najpewniej na nowym iPhonie.
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Z łośliwi mogą sobie dworować i naśmiewać się z giganta z Cuperti-
no. Faktem jest jednak, że na tegoroczną konferencję Apple’a dla 
deweloperów bilety wyprzedały się w 71 sekund! Zaprezentowano 

nowy system operacyjny na sprzęty mobilne, który jest dużą rewolucją. Na 
urządzeniach z nowym iOS-em będzie można w końcu płynnie przełą-
czać się pomiędzy aplikacjami. Co więcej, system zapamiętuje, jak często 
zaglądasz do danej apki i na tej podstawie aktualizuje dane. Interfejs został 
przeprojektowany, część ikonek zastąpiono innymi znakami graficznymi. 
Ikonki wyglądają na trójwymiarowe, co więcej – ich ułożenie na ekranie 
dostosowuje się do perspektywy, z której patrzysz na wyświetlacz. Wpro-
wadzono też zupełnie nową kolorystykę. Nowością jest odblokowywanie 
ekranu poprzez sunięcie palcem w górę oraz ekran kontrolny. To naprawdę 
świetna funkcja, na panelu znajduje się szybki dostęp m.in. do Bluetootha, 
latarki, odtwarzacza muzycznego czy suwaka regulacji głośności. Z kolei 
przy zablokowanym ekranie wciąż masz dostęp do panelu powiadomień. 
W trybie aparatu znacznie łatwiej przechodzić z nagrywania filmów do 
pstrykania fotek. Na zdjęcia można teraz  
w czasie rzeczywistym nakładać filtry, a galerie  
zdjęciowe zyskały IQ, tzn. że są na tyle inteligentne, że od razu oznaczają 
miejsce i czas zrobienia zdjęcia, a fotki można dzielić na kolekcje, lata  
i momenty. Pięknie usprawniono też mobilną przeglądarkę Safari. Okno 
wyszukiwania jest jednocześnie oknem wpisywania adresu, a nowy widok 
kart pozwala zobaczyć wszystkie zakładki, które masz w danej chwili otwar-
te, tak jak przegląda się katalogi w bibliotece.
Nowy system będzie najprawdopodobniej dostępny dla użytkowników na 

Trudno przewidzieć, który pomysł spodoba się klientom i zrobi furorę  
na rynku, dlatego firmy starają się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania. 

Efekty bywają dziwne, ale to odważni wyznaczają kierunek rozwoju 
smartfonów i zgarniają całą pulę.

Smartfonowe 
Style Stuffa

powered by

Smartfonowe aparaty
Nokia w zeszłym roku wypuściła model 808 z matrycą 41 Mpx, a Sony 
Xperia Z i Samsung Galaxy S4 wyposażone są w aparaty 13 Mpx. Ale dziś 
najmocniejszym smartfonem z aparatem jest hybryda znana jako Sam-
sung Galaxy S4 Zoom. Z przodu wygląda jak smartfon z rodziny Galaxy. 
Z drugiej strony kryje się jednak obiektyw aparatu 16 Mpx z 10-krotnym 
optycznym zoomem i matrycą 1/2,33 cala. I oczywiście można z niego 
normalnie dzwonić po włożeniu karty micro SIM. 

niezatapialni twardziele
Sony Xperia Z to pierwszy flagowy smartfon 
dużego producenta, który może pochwalić się 
wodoodpornością. W lipcu do sklepów trafił 
Samsung Galaxy S4 Active – najodporniejszy  
członek rodziny Galaxy. Spełnia on wymogi 
normy IP67, czyli jest wodo- i kurzoodporny. 
Odporność na czynniki zewnętrzne nie wpłynęła 
znacząco na rozmiary i wagę S4 Active – jest  
o nieco ponad milimetr grubszy (ma 9,1 mm) niż 
S4 oraz zaledwie 23 gramy (waży 153 g) cięższy. 
Wodoodporny, a przy tym wydajny i elegancki 
telefon do niedawna było jedynie marzeniem.  
Posiadaczom modeli Xperia Z i S4 Active nie-
straszne jest przypadkowe utopienie smartfona 
w toalecie. Mamy nadzieję, że ten trend będzie się 
rozwijał i coraz więcej urządzeń będzie odpornych 
na ludzkie ułomności. 

Powrót klawiatury
Dla wielu wzorem klawiatury  
w telefonie jest QWERTY znane  
z BlackBerry. Pomimo wysiłków 
producentów, ekranowe 
klawiatury nadal nie dorównują 
tym fizycznym. Po klasycznym 
smartfonie BlackBerry Z10 nad-
szedł jego klawiaturowy kuzyn 
– Q10. Ma dotykowy ekran  
o przekątnej 3,1 cala i rozdziel-
czości 720x720 pikseli oraz 
klawiaturę QWERTY i mocną 
specyfikację. Nie jest to ideał, 
ale gdyby BlackBerry stworzyło 
smartfona wielkości Galaxy S4 
lub Note III z ekranem większym 
niż 3,1 cala oraz klawiaturą, zdo-
byłoby serca rzeszy klientów.

Gigantomania
Trend zapoczątkowany 
przez model Dell Streak 5  
w 2010 roku szybko eskalo-
wał. Dziś smartfony  
z ekranami o przekątnej 
zbliżonej do pięciu cali nie 
są już phabletami. W związ-
ku z tym same phablety 
musiały urosnąć – widać to 
na przykładzie Galaxy Note  
– pierwszy model miał 
ekran 5,3 cala, Note II 
już 5,55 cala, a według 
pogłosek Note III będzie 
miał ekran 5,7 cala. W roku 
2013 zobaczymy jeszcze 
większe phablety. Xperia L4 
ma ekran 6,44 cala, Galaxy 
Mega będzie miał ekran 
6,3 cala, a Sony Xperia ZU 
nawet 6,44 cala. Dalej są już 
tylko siedmiocalowe tablety. Marcin Sikora redaktor największego na świecie  

pisma o gadżetach Stuff.

/ trendy

38 / EXPERT PLAY / www.play.pl www.play.pl / EXPERT PLAY / 39

 

Fani Apple’a mają już spory apetyt na odświeżone oprogramowanie 
swojego ulubionego producenta. Z kolei nienawistnicy używają sobie  

na niedociągnięciach starego iOS-a i m.in. niedopracowanych mapach.  
Czy apple’owska konferencja deweloperów zaspokoiła głód tych 

pierwszych i zamknie usta tym drugim?

Z łośliwi mogą sobie dworować i naśmie-
wać się z giganta z Cupertino. Faktem 
jest jednak, że na tegoroczną konferencję 

Apple’a dla deweloperów bilety wyprzedały się 
w 71 sekund! Zaprezentowano nowy system 
operacyjny na sprzęty mobilne, który jest dużą re-
wolucją. Na urządzeniach z nowym iOS-em będzie 
można w końcu płynnie przełączać się pomiędzy 
aplikacjami. Co więcej, system zapamiętuje, jak 
często zaglądasz do danej apki i na tej podstawie 
aktualizuje dane. Interfejs został przeprojekto-
wany, część ikonek zastąpiono innymi znakami 
graficznymi. Ikonki wyglądają na trójwymiarowe, 
co więcej – ich ułożenie na ekranie dostosowuje się 
do perspektywy, z której patrzysz na wyświetlacz. 
Wprowadzono też zupełnie nową kolorystykę. 
Nowością jest odblokowywanie ekranu poprzez 
sunięcie palcem w górę oraz ekran kontrolny. To 
naprawdę świetna funkcja, na panelu znajduje się 

szybki dostęp m.in. do Bluetootha, latarki, odtwa-
rzacza muzycznego czy suwaka regulacji głośności. 
Z kolei przy zablokowanym ekranie wciąż masz 
dostęp do panelu powiadomień. W trybie aparatu 
znacznie łatwiej przechodzić z nagrywania filmów 
do pstrykania fotek. Na zdjęcia można teraz  
w czasie rzeczywistym nakładać filtry, a galerie  
zdjęciowe zyskały IQ, tzn. że są na tyle inteligent-
ne, że od razu oznaczają miejsce i czas zrobienia 
zdjęcia, a fotki można dzielić na kolekcje, lata  
i momenty. Pięknie usprawniono też mobilną 
przeglądarkę Safari. Okno wyszukiwania jest 
jednocześnie oknem wpisywania adresu, a nowy 
widok kart pozwala zobaczyć wszystkie zakładki, 
które masz w danej chwili otwarte, tak jak przeglą-
da się katalogi w bibliotece.
Nowy system będzie najprawdopodobniej dostęp-
ny dla użytkowników na jesieni bieżącego roku. 
Zadebiutuje najpewniej na nowym iPhonie.

iPhone 5 
w ofercie 

Play

Jak wykonać 
aktualizacJę systemu ios

1. Musisz wyczyścić swoje urządzenie  
z nieużywanych aplikacji czy starych zdjęć.
2. Wyeksportuj swoje aplikacje do iTunes 

na komputerze. 
3. W programie iTunes wykonaj backup 

swoich danych.
 4. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

5. Wejdź w Ustawienia => Ogólne 
=> Uaktualnienia oprogramowania.

6. Kliknij przycisk „pobierz” jeśli  
uaktualnienie będzie dostępne.

7. Po zakończeniu pobierania dotknij  
 ikonkę „Instaluj”.

System iOS 7 dostępny będzie  
na urządzenia: iPhone 4/5 generacji, iPad 

od 2, generacji, iPod touch 5 generacji.
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/ smartfony

ma model 
HTC  

Desire X 

 na dziesięciu 
Polaków przeszło 

w zeszłym roku do 
sieci Play

jest tu więcej  
telefonów 

komórkowych  
niż toalet

tyle czasu  
w internecie spędza 

dziennie  
Polak

tyle SMS-ów  
wysłali w zeszłym  

roku Polacy

Polaków  
ma już dostęp  

do sieci

to technologia 
bezstykowego  

przesyłu danych

na tym  
systemie  

działają iPhone’y

Samsung Galaxy S II Plus 
To odświeżona wersja legendarnego 
już modelu Galaxy SII, który wyznaczył 
nowy standard dla smartfonów z najwyż-
szej półki.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz Super  
   AMOLED 4,3''
n bardzo szybki procesor  
    Dual Core 1,2 GHz 
n aparat fotograficzny 8 Mpx

Sony Xperia miro
Bądź w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi 
cały czas. Dzięki szybkiej transmisji danych 
4G Ready nigdy nie będziesz się irytował,  
że internet działa ci za wolno. 

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 3,5''
n 2 GB pamięci dla użytkownika
n aparat fotograficzny 5 Mpx z AF 

Samsung Galaxy S  
Advance
Znakomicie się prezentuje i doskonale 
leży w dłoni. Wyświetlacz WVGA Super 
AMOLED gwarantuje żywy obraz. Aparat 
5 Mpx z autofocusem umożliwi robienie 
zdjęć dobrej jakości.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4''
n procesor Dual Core 1 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

Windows Phone 8S  
by HTC
Smartfon wyposażony jest w wysokiej 
klasy 4-calowy wyświetlacz Super 
LCD, który zapewnia niesamowite 
odwzorowanie rzeczywistości. 

n system operacyjny Windows Phone 8
n dotykowy wyświetlacz 4''
n muzyka o studyjnej jakości 
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

3-5 godz. 4" 7 indie ioS  52,7 mld 77% nfc

Samsung Galaxy S 4
 Wydajny czterordzeniowy procesor 
 1,9 GHz wsparty 2 GB pamięci RAM 
udźwignie każde, nawet najtrudniejsze 
zadania, a użytkownikowi nigdy nie 
zabraknie zasobów systemowych. 

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 5''
n Air Gesture - bezdotykowa obsługa
n aparat fotograficzny 13 Mpx

3.0

Samsung Galaxy Young
Ten smartfon jest nieduży i bardzo  
poręczny, ale jednocześnie ma na tyle 
odpowienią wielkość ekranu, by  
zapewnić dostęp do wszystkich funkcji.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 3,27''
n aparat fotograficzny 3 Mpx
n GPS

Sony Xperia E
Dzięki szybkiej transmisji danych 4G 
Ready masz stały dostęp do potarli 
społecznościowych czy internetu.   
W każdej chwili możesz zarobić zdjęcie 
lub nakręcić film doskonałym aparatem 
3,2 Mpx.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 3,5''
n intuicyjny dostęp do portali                               
społecznościowych 
n aparat fotograficzny 3,2 Mpx

3.2

Sony Xperia J
Przeglądaj wszystko na dużym  
i jasnym 4-calowym wyświetlaczu 
odpornym na zarysowania. Słuchaj  
muzyki w najlepszej jakości dzięki  
aplikacji WALKMAN na słuchawkach.  
Rób zdjęcia, kręć filmy i dziel się nimi  
z przyjaciółmi.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4''
n wydajny procesor 1 GHz 
n aparat fotograficzny 5 Mpx

8.7

Nokia Lumia 920 
Najbardziej innowacyjna Lumia  
z obiektywem Carl Zeiss, technologią 
PureView i ekranem 4,5 cala PureMotion 
HD+ .

n   system operacyjny Windows Phone 8
n   dotykowy ekran o przekątnej 4,5'' 

PureMotion HD+
n   aparat fotograficzny o rozdzielczości 

8,7 Mpx z obiektywem Carl Zeiss
n   Nokia Nawigacja, Nokia Miasto  

w obiektywie

12.0

Sony Xperia S
Duży, 4,3-calowy, dotykowy ekran Reality 
wyposażony w technologię BRAVIA 
Engine®, aparat fotograficzny 12 Mpx  
z czujnikiem Exmor R® zapewniającym 
jasne zdjęcia nawet w słabym oświetleniu. 

n system operacyjny Android 
n  łączność: Wi-Fi, GPS oraz DLNA
n  dotykowy wyświetlacz 4,3'' 
n  aparat 12 Mpx z możliwością kręcenia 

filmów HD (1080 p)

8.0

Samsung Galaxy S III Mini
Jest to smartfon stworzony z myślą  
o młodych, aktywnych ludziach, którzy 
szukają praktycznych rozwiązań 
wspierających ich codzienne życie.

n  system operacyjny Android 
n  dotykowy wyświetlacz 4" Super AMOLED
n  aparat fotograficzny 5 Mpx z diodą LED  

i autofocusem
n  GPS, Glonass
n  procesor Dual Core 1 GHz

Samsung Galaxy Note II 
Niezwykle oczekiwany następca Samsun-
ga Galaxy Note. Note II jest lepszy, jeszcze 
większy, jeszcze szybszy. Jego  
nieoceniony atut to duży 5,5-calowy 
wyświetlacz HD Super AMOLED.

n  system operacyjny Android 
n  dotykowy ekran 5,5'' HD Super 

AMOLED
n procesor Quad Core 1,6 GHz z 2 GB 
 RAM 
n magiczny rysik

8.0 8.0

Samsung Galaxy Ace II
Smartfon posiada duży dotykowy 
wyświetlacz 3,8" o rozdzielczości  
480 x 800, aparat fotograficzny 5 Mpx  
z autofocusem oraz flashem LED,  
a także 4 GB pamięci wewnętrznej. 

n system operacyjny Android
n  dotykowy wyświetlacz 3,8''
n  aparat 5 Mpx z możliwością  

nagrywania HD (720 p)
n  wydajny procesor Dual Core 900 MHz

8.0

Samsung Galaxy Note
Duży ekran, innowacyjne funkcje, 
doskonała łączność i wydajność.

n  system operacyjny Android
n  ekran 5,3'' HD Super AMOLED 
n  dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz  

z układem graficznym
n 1 GB RAM
n 16 GB wbudowanej pamięci

8.0 13.0

Samsung Galaxy S III
Następca Samsunga Galaxy S II.  
S III jest jeszcze lepszy i ma lepszą 
wydajność. Wyposażony w duży 
4,8-calowy wyświetlacz HD Super 
AMOLED, który zapewni odwzorowanie 
rzeczywistości. 

n system operacyjny Android 
n  dotykowy wyświetlacz HD Super 

AMOLED 4,8"
n procesor Quad Core 1,4 GHz 
n ultracienka obudowa 8,6 mm

Samsung Wave III 
Wave III – połączenie inteligentnych roz-
wiązań ze stylem. Szykowny smartfon, 
który zadowoli miłośników eleganckich 
form, poszukujących wygody nowego 
systemu Bada OS.

n system operacyjny Bada 
n dotykowy ekran 4" Super AMOLED
n elegancka metalowa obudowa
n aparat fotograficzny 5 Mpx

5.0

8.0
5.0

5.0
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DawiD, 
który 

zmiażDżył 
Goliata

Duże formaty telewizyjne karmią 
się młodymi artystami i za sprawą 
nieopierzonych muzyków rosną 
w siłę. O debiutujących tam 
piosenkarzach niewielu pamięta. 
Dawid Podsiadło odwrócił tę 
tendencję, nie dał się ogromowi 
telewizyjnego show i zadebiutował 
piękną klimatyczną płytą 
Comfort&Happines.

K arierę Dawida Podsiadło można określić jako paradoks.  
Ten chłopak naprawdę nie miał prawa wygrać tego show.  
Nie wniósł do programu żadnej dramatycznej historii, nie 

zakochał się i nie oświadczył na wizji oraz nie pokłócił z żadnym  
z jurorów. Na scenie sprawiał wrażenie wyobcowanego,  
a w rozmowie z prezenterką wychodził na kosmitę. Jednak to wła-
śnie on ujął miliony widzów swoim urokiem, pięknymi interpre-
tacjami utworów i niebanalnym talentem. Wielu już było takich, 
którzy w niezrozumiały sposób zdobywali sympatię widzów, a ich 
późniejsze debiuty puszczane były w zakładach karnych jako forma 
torturowania więźniów. Na szczęście Dawid raczej nie będzie brzmiał 
w ciasnych celach więzień. Jego płyta jest po prostu bardzo dobra.

Równać DO najlePszyCH
Trudno uwierzyć, że Dawid ma zaledwie 20 lat. Jego muzyka jest 
bardzo dojrzała, a teksty – w przeciwieństwie do twórczości rówie-
śników – o czymś mówią. W warstwie kompozycyjnej Dawid był 
wspomagany przez Bogdana Kondrackiego, który odpowiada za 
utwory takich artystów jak Ania Dąbrowska, Novika czy Monika 
Brodka. Natomiast teksty do Comfort&Happines stworzyli Pod-
siadło oraz Karolina Kozak. Płyta swoim brzmieniem nawiązuje 
trochę do twórczości zespołu Coldplay, zresztą głos Dawida ma 
podobną ciepłą barwę, co wokal Chrisa Martina. Fanom polskiej 
muzyki twórczość Podsiadły może się też skojarzyć ze znakomitą 
muzyką zespołu KAMP! Jak widać, młody wokalista nawiązuje  
do najlepszych.

PlatynOwy CHłOPak
Ostatnio rzadko się zdarza, by debiutancka płyta w miesiąc po uka-
zaniu zyskała status platynowej i jednocześnie zgarniała najlepsze re-
cenzje u najsroższych muzycznych krytyków. A tak się właśnie dzieje 
w przypadku Comfort&Happines. Pierwsze miejsce na kultowej liście 
przebojów Trójki to też nie lada wyczyn. Dawid zdominował swoimi 
utworami również zestawienie WiMP-a. Sam muzyk albo dobrze 
udaje, albo jest naprawdę zaskoczony rozmiarem swojego sukcesu. 
Chociaż najlepiej czuje się w Dąbrowie Górniczej w towarzystwie 
rodziny i przyjaciół, to chyba będzie musiał przygotować się na 
długie miesiące tęsknoty za rodzinnym miastem. Bilety na jego 
koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, a letnie festiwale robią 
wszystko, by występ Podsiadły znalazł się w ich line-upie.  
Dawid wyszedł na arenę niepozorny i bezbronny, lecz swoim talen-
tem narobił rumoru.
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liSta PrzEBoJów SErwiSU 
StrUmiENiUJĄCEGo wimP

Miliony utworów 
Ponad 20 milionów utworów zawsze pod 
ręką, brak opłat naliczanych w związku  
z transmisją i miesiąc próbowania usługi 
 za darmo – takie cuda oferuje portal WiMP 
w ramach sieci Play.

wSZĘDZiE, GDZiE CHCESZ 
WiMP nie wyznacza sposobu, w jaki masz 
odtwarzać muzykę. Możesz to robić za 
pośrednictwem smartfona, komputera  
czy sprzętu stereo.

wiMP w PlAy 
Aktywacja usługi WiMP w Play jest  
bardzo prosta. Wystarczy wysłać SMS  
o treści START na numer 19467.

WiMP jest muzycznym serwisem strumieniującym, który 
zapewnia dostęp do nowości muzycznych i dostarcza ci 
wiadomości o ulubionych zespołach i wykonawcach.   
W ramach WiMP-a możesz tworzyć swoje prywatne 
playlisty i odsłuchiwać utwory w trybie offline.

FrESH HitS lAto 2013
Składanka z bardzo popularnej 
serii, tym razem z przebojami, 
które królować będą na letnich im-
prezach. Trafiły na nią utwory m.in. 
Ewy Farny, R.I.O i Boba Sinclara.

DAFt Punk
Random Access Memories - jeden  
z najbardziej oczekiwanych albumów 
2013 roku, z hitem „Get Lucky”. Daft 
Punk zaprosili do współpracy m.in. 
Pharrella Williamsa. 

DAwiD PoDSiADło  
Comfort & Happiness -  
debiutancka płyta Dawida, która  
w bardzo szybkim tempie stała się 
najpopularniejszym polskim albu-
mem pierwszej połowy 2013 roku. 

trójkąty 

i kwadraty 

to pierwszy singiel 

Dawida, który zdobył 

szczyt listy  

przebojów radiowej  

trójki.

Extra  
usługi

Play
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Współczucie 
dla diabła

Piekielnie utalentowany  
i diabelsko inteligentny – Mick 
Jagger. Mimo wątpliwej urody, 
do dziś jest bożyszczem kobiet. 
Chociaż jego charakter do łatwych 
nie należy, udało mu się utrzymać 
Stonesów w niezmiennym 
składzie przez ponad pół wieku. 
Takie rzeczy potrafi tylko siła 
nieczysta.

P lotki dotyczące pikantnych szczegółów z życia intymnego 
Micka Jaggera poruszały opinię publiczną na całym świe-
cie. Jednak mimo tego, że Jagger był cały czas na świecz-

niku, to udawało mu się zachować wokół swojej postaci nimb 
tajemniczości. Wszystkie skandale były zaledwie pogłoskami,  
a ludzie nawet najbardziej nieprzychylni liderowi Stonesów 
jakoś trzymali język za zębami. Audiobook, który powstał na 
podstawie książki Christophera Andersena, w Polsce wydanej 
przez wydawnictwo Insignis, nie stawia sobie jednak za zadanie 
ograbienie piosenkarza ze wszystkich jego tajemnic. Oczywiście, 
nie zabraknie pikantnych szczegółów i smaczków, na które poła-
si się każdy prawdziwy fan, jednak to nie one są sednem książki 
Mick. Szalone życie i geniusz Jaggera. Interesujące jest  
to, że materiał na tę biografię został zgromadzony nie w wyniku 
wielogodzinnych rozmów z Mickiem, ale z osobami, które  
w jakiś sposób zaistniały w jego życiu. Dzięki temu zabiegowi 
obraz słynnego piosenkarza nie jest spójną narracją i laurką, 
ale kolażem doświadczeń i opinii innych ludzi. Autor poświęca 
dużo miejsca skomplikowanej relacji Jaggera z Keithem Richard-
sem, uzależnieniu lidera The Rolling Stones od seksu i narkoty-
ków oraz jego burzliwym związkom zarówno z kobietami, jak  
i mężczyznami. Warto przypomnieć, że na długiej liście kochan-
ków Jaggera znajduje się podobno sam Andy Warhol. Poruszone 
są też mało znane aspekty z życia słynnego piosenkarza, chociaż-
by jego związki z angielską rodziną królewską. Audiobook jest 
czytany kojącym głosem wybitnego dziennikarza muzycznego  
i znawcy Stonesów – Piotra Metza. Osiem godzin wgryzania się 
w skomplikowane życie najsłynniejszego rockmana świata spra-
wi, że niezależnie od bezeceństw, które Jagger ma na sumieniu,  
z pewnością wzbudzi on twoją sympatię. Ale raczej nie idź  
w jego ślady. Możesz, jak śpiewał Maroon5, ruszać się jak  
Jagger, ale żeby żyć jak Jagger, trzeba mieć podpisany cyrograf  
z diabłem.
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uszy W literaturze

NoWości W audioteka.pl

książka miesiąca

AudiotekA.pl
Najnowsze książki, czytelny katalog pozycji oraz najlepsi 
aktorzy użyczający swojego głosu książkowym boha-
terom – to najkrótsza definicja portalu z audiobookami. 
Za niewielką kwotę będziesz miał dostęp do najlepszej 
literatury, której możesz słuchać w każdym miejscu.

Audiobooki w Play to usługa znakomicie wpisująca 
się w gusta wszystkich, którzy lubią czytać, ale nie 
mają na to zbyt wiele czasu. Współpraca Play z porta-
lem Audioteka.pl pozwoli abonentom fioletowej sieci 
za miesięczną opłatę ściągnąć jeden tytuł z portfolio 
audiobookowego portalu w atrakcyjnej cenie. Użyt-
kownik nie zostanie obciążony kosztami za transfer 
danych.

 

Jagger już 

od pół wieku szaleje 

na scenie i wygląda  

na to, że nie ma jeszcze 

dosyć! tu musiała maczać 

palce jakaś siła  

nieczysta.

Star trek rebelia 
J.M. Dillard
Kapitan Picard znowu w tarapa-
tach. Posłuchaj, jak przekonująco 
Jacek Kawalec opowiada tę 
miedzygalaktyczną historię.

Mick. Szalone życie  
i geniuSz jaggera.
W Audiotece jest już dostępna 
biografia Micka Jaggera - książki wy-
danej przez wydawnictwo Insygnis. 
Narratorowi głosu użycza Piotr Metz

Więzienny praWnik
John Grisham
Wiktor Zborowski opowiada 
historię czarnoskórego prawnika 
skazanego za przestępstwo,  
którego nie popełnił.

gliniarz 
Marcin Ciszewski, Krzysztof Liedel
Ekspert do spraw zwalczania 
terroryzmu i autor bestsellerów 
stworzyli tę pełną napięcia  
powieść. Mocna literatura.

Extra  
usługi

Play



www.play.pl / EXPERT PLAY / 4746 / EXPERT PLAY / www.play.pl www.play.pl / EXPERT PLAY / 47

Firma HTC razem z Play zorganizowała dla swoich klientów 
niezwykłe wydarzenie. Kilku śmiałków pojechało na koncert 
Rolling Stones do Londynu. Było głośno i hucznie. Wszak 
toczyły się kamienie!

rolling 
blobs!

/ relacja

T 
o niesamowite wrażenie móc zobaczyć praw-
dziwe dinozaury! A właściwie prawdziwych 
dinozaurów rocka, którzy szaleją na scenie.

Taką właśnie możliwość mieli klienci Play, którzy 
wzięli udział w naszej zabawie. Ci, którym się 
poszczęściło, zostali zabrani na niezwykły koncert 
Rolling Stones w Hyde Parku. Legendy rocka 
wystąpiły tam po prawie 44 latach! Dodatkową 
atrakcję stanowił fakt, że dobrym duchem całej  
ekipy był Piotr Metz, znakomity dziennikarz mu-
zyczny, który całą wiedzę o Stonesach ma w małym 
paluszku. No, może w dwóch. Uczestnicy wyprawy 
zostali oprowadzeni przez redaktora po Londynie 
śladami Micka Jaggera i jego zespołu. Odwiedzili 
wszystkie miejsca ważne dla tej grupy, jednak tylko 
te w miarę przyzwoite! Abonenci Play w trakcie 
wyjazdu testowali możliwości nowego telefonu od 
HTC, czyli HTC One. Jednak największą atrakcją 
był oczywiście sam koncert. Możemy go skomento-
wać tylko w jeden sposób: jak oni się toczą! 

Wybrańcy 

Marcin Gruszka zorganizował trudny konkurs na swoim blogu. Co kilka dni wrzucał 

na swój blog kolejne zadania konkursowe. Trzeba się było wykazać w nich wiedzą, 

kreatywnością i sprytem. Nie było łatwo! Jednak trud się opłacił. Ekipa wyjazdowa był 

zgrana i wszyscy byli w szampańskich nastrojach!

Śladami Stonesów 
Wycieczka po Londynie była na pewno 

inspirująca.

Piotr Metz 
Jest wielkim fanem Rolling Stones. Na jego przed-

ramieniu jest tatuaż słynnych ust z językiem!

Windows Phone 8s by HTC 
Ten smartfon patronował wyjazdowi. 
Dzięki dobremu aparatowi i dźwiękowi, 
był znakomitym sprzętem na koncert.

Koncert w Hyde Parku Możliwość zobaczenia Stonesów na żywo przyciągnęła  
do Hyde Parku tłumy fanów rockowych brzmień.

HTC One 
Uczestnicy wyjazdu testowali  ten sprzęt bez litości!

Sprytne zegarki i wszechwiedzące okulary moszczą sobie miejsce  
na rynku. Ludzkość finansuje pierwszy telefon fair trade, a w tajnych 
laboratoriach powstają buty, które naładują twój sprzęt.

Technologia  
do noszenia

Technologiczni okularnicy
google glass 
W połowie czerwca pokazano w Warszawie 
słynne okulary. Z jednej strony to futury-
styczny gadżet, który pozwala z poziomu 
soczewek przeglądać internet, oglądać 
zdjęcia, filmiki i tworzyć własne nagrania.
Jednak testujący google’owskie pingle 
narzekali na nakładkę na prawym oku, która 
zasłania obraz, i na ekran, który wyświetla 
się trochę powyżej linii wzroku. Jednak kilka 
rzeczy pozostaje wciąż niewyjaśnionych, np. 
kontrowersyjne robienie zdjęć poprzez mru-
gnięcie powieką, czy funkcja rozpoznawania 
twarzy, która może naruszać prywatność 
osób znajdujących się  pobliżu google’ow-
skiego okularnika.

Być fair  
Fairphone
W Holandii powstał interesujący 
startup Fairphone. Ma on być 
odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie osób chcących otaczać się 
przedmiotami typu fair trade. 
Jest to projekt croudfoundingo-
wy, co oznacza, że każdy mógł 
złożyć się na powstanie tego 
smartfona. Osoba, która dorzuci 
od siebie jakąś sumę, będzie 
miała możliwość wpływu na 
wygląd urządzenia. Telefon ma 
mieć czterordzeniowy procesor 
1.2 GHz, ekran 960 x 540, dwie 
kamery (przednią i tylną), slot na 
karty microSD 1 GB pamięci RAM 
oraz 15 GB pamięci wbudowanej. 
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Buty, które ładują  
solePower
SolePower testuje wkładki do butów zamieniające energię kinetyczną w elektryczną.  
Do wkładki dołączany byłby akumulator, który po wyjęciu z buta miałby ładować twoje sprzęty. 

iJa, iTy chcemy iWatcha  
iWatch 
Apple zastanawia się nad stworzeniem smartwatcha. Eco-
nomic Times podaje, jakoby miały trwać testy czasomierza 
z Cupertino. Sprzęt miałby być wyposażony w 1,5-calowy 
dotykowy wyświetlacz OLED, a w produkcję iWatcha ma 
być zaangażowany Intel. Najprawdopodobniej z poziomu 
zegarka można byłoby kontrolować połączenia, maile czy 
aktywności z portali społecznościowych. Czy Apple zasko-
czy jakąś nowinką? Nie wiadomo. Apple’owskie czasomie-
rze miałyby się pojawić na rynku pod koniec 2013 roku.
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Z przykrością musimy stwierdzić, że nawet najlepszy 
smartfon z rozładowaną baterią nie przyda się do niczego. 
Chyba że do samoobrony. Energia w telefonie jest na wagę 
złota. Zaopatrz się w sprzęty, które sprawią, że nigdy mu 
jej nie zabraknie, nawet gdy w pobliżu nie będzie żadnego 
gniazdka elektrycznego!

STREFA 
MOCY

/ akcesoria
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Ładowarka  
indukcyjna  
Nokia DT-900
Wystarczy, że położysz 
na niej swój kompatybilny 
smartfon, a napełni go 
życiodajną energią. Pulsująca 
dioda pokaże ci stopień nała-
dowania urządzenia.

Obudowa do ładowania  
bezprzewodowego Nokia CC-3064 
Obudowa przygotowana specjalnie dla Nokii Lumii 720.   
Nie potrzebujesz zewnętrznego połączenia ze złączem ładowania. 

Uniwersalna przenośna  
ładowarka USB Nokia DC-16 
DC-16 podwoi moc baterii. Sprzęt naładuje każde  
urządzenie USB, a o stopniu naładowania poinformuje  
cię pulsującymi diodami. 

Uchwyt samochodowy  
Nokia CR-200
Sprzęt działa w standardzie ładowania bezprzewodowego.  
Jest kompatybilny z Nokią Lumią 920 oraz po zakupieniu  
dedykowanej obudowy z Nokią Lumią 720 oraz Nokią Lumią 820.  
Razem z uchwytem dostaniesz ładowarkę samochodową z USB.

Dostępne  
w wybranych POS.

W Eshop. 
Lista adresów 
dostępna na  

play.pl

Dostępne  
w wybranych POS.  

W Eshop.  
Lista adresów 
dostępna na  

play.pl

Dostępne  
w wybranych POS.  

W Eshop.  
Lista adresów 
dostępna na  

play.pl

 Dostępne   w Eshop.  

Intel Inside® – wydajność, której szukasz

Ultrabook™ • Zainspirowany przez Intel
Ultraszybki. Ultrasmukły. Genialny! 
Idealne połączenie stylowego designu i wydajności, która Cię 
nie zawiedzie.
Teraz dostępny również w opcji z obrotowym monitorem  
lub odczepianą klawiaturą. 

Idealny czas 
na zakup 
nowego 
komputera

Tablet czy Ultrabook™?

Copyright © 2013, Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel Inside, Intel Atom, Intel Core, Ultrabook, Intel i logo Intel  
są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SECURITY
TOUCHSCREEN** TOUCHSCREEN CONVERTIBLE

Urządzenia Ultrabook™ wyposażone są w najnowsze procesory 
Intel® Core™, które zapewniają doskonałą wydajność (i świetną 
grafikę!) bez względu na rodzaj wykonywanego zadania.

Ekrany
dotykowE

wbUdowanE 
zabezpIeCzenIa

nowaTorskI desIGn,
w tym urządzenia  

z obrotowym ekranem  
lub odczepianą klawiaturą

tablEt
Mały, lekki, poręczny. Idealny towarzysz podróży, służący 
głównie do celów rozrywkowych.

procesory Intel® atom™ do obsługi prostych aplikacji oraz 
procesory Intel® Core™ do bardziej wymagających zadań.

Najnowsze funkcje
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ma ekran 
modelu  

LG Swift L9

 w tym roku  
wysłano pierwszy 

e-mail

taką matrycę ma 
aparat

fotograficzny w Nokia 
Pure View

to najczęściej 
wyszukiwana fraza  

w Google

13.1

facebook 4,7" 1969 40

Sony Xperia SP
Imponujący wyświetlacz 4,6 cala HD 
Reality Display z technologią Mobile 
BRAVIA® Engine 2 zapewnia ci 
rewelacyjne odwzorowanie kolorów, 
głębi oraz ostrość wyświetlanego obrazu. 

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4,6''
n procesor 1,7 GHz Dual Core, 1 GB RAM
n aparat fotograficzny 8 Mpx
n DLNA

Sony Xperia Z
Połączenie pięknego designu  
i wytrzymałości. Smukła obudowa 
o grubości 7,9 mm mieści w sobie 
rewelacyjny ekran Reality Display Full HD 
(1920x1080) o przekątnej 5 cali. Odporność 
na wodę i kurz zapewni ci komfort 
użytkowania.

n system operacyjny Android 
n GPS z nawigacją NaviExpert w Play
n aparat fotograficzny 13,1 Mpx
n odporny na kurz i zachlapania

8.05.0

Sony Xperia M
Wygodny smartfon z wyświetlaczem  
o wielkości 4 cali oraz dwurdzeniowym 
procesorem 1 GHz przypadnie do gustu 
większości użytkowników. Atrakcyjny  
design przyciąga uwagę stylem  
i lekkością.

n system operacyjny Android 
n aparat fotograficzny 5 Mpx
n dotykowy wyświetlacz 4'' (954x480)
n tryb Stamina - większa żywotność   
    baterii

Sony Xperia Z Ultra
Ultracienki smartfon Sony z olbrzymim 
wyświetlaczem Full HD o wielkości 
6.4 cala wyposażonym w technologię 
TRILUMINOS oddającą niezwykłe 
bogactwo barw.  To wyjątkowe 
urządzenie zabierze cię w świat rozrywki, 
gdziekolwiek się znajdziesz.
n dotykowy wyświetlacz 6,4'' Full HD 
n odporny na kurz i wodę
n procesor Quad Core 2,2 GHZ  
n aparat fotograficzny 8 Mpx 
n 2 GB RAM

ZTE Kis Pro
Nowa, ulepszona odsłona dobrze  
znanego kompaktowego smartfona  
ZTE . Doskonałe połączenie stylu  
i funkcjonalności z systemem Android 
zapewnia pełną satysfakcję użytkownika. 

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 3,5''
n wydajny procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 3 Mpx

ZTE Blade III Pro
Telefon został wyposażony w szybszy, 
tym razem dwurdzeniowy procesor 
1.2 GHz, wewnętrzną pamięć 4 GB oraz 
system Android Jelly Bean – od teraz 
komfort pracy i rozrywki będzie jeszcze 
lepszy.

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 3,5''
n wydajny procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 3 Mpx

ZTE Blade G
Telefon ma wydajny procesor  
1 GHz, wewnętrzną pamięć 4 GB. To 
wszystko w połączeniu z ciekawym 
wyglądem i wysoką jakością wykonania 
pozwoli ci cieszyć się pełnią funkcji.

n system operacyjny Android 
n dotykowy wyświetlacz 4''
n wydajny procesor 1 GHz
n aparat fotograficzny 5 Mpx

3.0

Sony Xperia tipo
Smartfon Xperia tipo jest bardzo prosty 
w obsłudze. Umożliwia odbiorcom 
korzystanie z pełni jego możliwości, m.in. 
surfowania po internecie, dzielenia się 
zdjęciami czy do pobierania aplikacji.

n system operacyjny Android
n dotykowy wyświetlacz 3,2"
n aparat fotograficzny 3,2 Mpx 
n 2,5 GB pamięci dla użytkownika

3.2
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Nokia 301 vs samsuNg s5610
u N i w e r s a l N e

Interfejs 

Procesor 

WyśWIetlacz

Nokia posiada niewielki 2,4-calowy ekran niedotykowy, ale to  
w przypadku słuchawki niewielkich rozmiarów jest akurat 
plusem. Ekran oferuje wysoką jasność, wyświetlane elementy 
są czytelne i wyraźne. Przy niskiej rozdzielczości (320x240) 
producent zadbał o całkiem pokaźną gęstość pikseli (166 ppi), 
co przekłada się na dobrą ostrość obrazu. 

Producent nie podaje, jaki układ napędza tę słuchawkę, co nie 
powinno dziwić, jest to bowiem telefon przeznaczony do tradycyjne-
go użytkowania. Nad prędkością funkcjonowania czuwa 64 MB RAM. 
Możemy także skorzystać z karty pamięci microSD  
(do 32 GB), jeśli zależy nam na multimedialnych treściach. 

Oprócz oczywistej obsługi SMS-ów czy dzwonienia, możemy  
korzystać z internetu 3G. Nokia zapewnia dostęp do takich serwisów  
jak YouTube, Twitter czy Facebook. Producent przewidział także 
przeglądarkę internetową i aplikację do obsługi popularnych 
 serwisów pocztowych jak Gmail. 

Samsung S5610 umożliwia personalizację pulpitu. Menu to siatka 23 
ikon. Na uwagę zasługuje rozbudowany odtwarzacz muzyki  
z możliwością wyświetlania wizualizacji, okładek albumów, usta-
wiania equalizera czy włączania opcji dźwięku przestrzennego. Nie 
zabrakło też klasycznych funkcji, jak kalkulator, dyktafon, kalendarz.

I tu niewiele wiadomo o układzie, który napędza ten telefon. 
Podczas korzystania z tej słuchawki spadki wydajności zauważyłem 
w czasie przeglądania zdjęć. Reszta procesów odbywa się płynnie. 
Telefon posiada 110 MB pamięci wewnętrznej, którą można rozsze-
rzyć za sprawą karty microSD (do 16 GB).

Podobnie jak w Nokii, Samsung w swoim telefonie umieścił ekran  
o przekątnej 2,4-cala i dosyć niewielkiej rozdzielczości (240x320). 
Obraz wyświetlany jest w dobrej jakości, kolory są żywe, ale nieco 
gorzej jest z kątami widzenia. Nawet w silnym słońcu ekran radzi 
sobie dobrze, więc w słoneczne dni nie powinno być problemu  
z odczytywaniem wyświetlanych elementów. 

mocNa 
sztuka

PodsumoWanIe 
Największym zaskoczeniem jest 
brak Wi-Fi i nie najlepsza bateria 
(trzymająca maksymalnie do 
trzech dni). Na szczęście Nokia 
nie zapomniała o przyzwoitym 
aparacie i funkcjach, takich jak 
kalkulator, zegar, kalendarz czy bu-

dzik. Z tego telefonu z pewnością 
zadowoleni będą konserwatywni 
użytkownicy, którzy chcą zaszaleć 
dosyć odważnym wyglądem, ale 
wierni są klawiaturze i nic więcej do 
szczęścia nie potrzebują. W końcu 
czasami zapominamy, do czego 
pierwotnie służył telefon...

PodsumoWanIe 
Wygodna klawiatura przypadnie 
do gustu maniakom SMS-owania. 
A jeśli zapragniesz wysłać MMS, 
to pomoże ci w tym aparat 5 Mpx. 
Bateria w Samsungu wytrzyma 
trzy dni. Martwić może brak Wi-Fi 
i brak obsługi plików z nazwami 

dłuższymi niż 52 znaki. Multime-
dialne funkcje stoją na wysokim 
poziomie. Masz odtwarzacz muzyki 
i możliwość korzystania z internetu 
i aplikacji, takich jak Facebook czy 
MSN Messenger. Zaletami  
są donośne głośniki i świetna 
jakość dźwięku podczas rozmów. 

Te konserwatywne słuchawki otrzymały nowocześniejszy 
sznyt z ciekawymi funkcjami, ale jednocześnie  
nie zatraciły ducha klasycznego telefonu. 
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Chyba każdy w swoim życiu podejmował wiekopomną decyzję,  
że od dzisiaj będzie fit. Część osób wdrażała swoje plany w życie. 
Mięśnie rosły im na potęgę, a na brzuchu pojawiał się tak imponu-

jący "kaloryfer", że elektrociepłownia zgłaszała się po opłaty. Jednak każdy 
przyzna, że ludzi o stalowej woli, gotowych poddać swoje ciało najwy-
myślniejszym torturom, jest znacznie mniej niż leniuchów. Producenci 
odzieży sportowej robią co mogą, by zachęcić ludzkość do wysiłku fizycz-
nego ciekawym strojem, nowoczesnymi tkaninami i modnymi krojami. 
Fajny ciuch może skusić, ale czy pozwoli ci wytrwać w sportowym posta-
nowieniu? Niekoniecznie. Musisz być wyposażony w sprzęt, który będzie 
monitorował twoje postępy, chwalił cię za sukcesy i ganił za lenistwo. 
Potrzebujesz najnowszych gadżetów! I tu przechodzimy do najważniejszej 
decyzji, którą musisz podjąć: czy chcesz po prostu zmienić swój sposób 
życia, zacząć lepiej się odżywiać, wysypiać się i spożywać mniej używek, 
ale do sportu nie zmusi cię nic. A może, poza wyżej wymienionymi 
aspektami, chcesz także pobić rekord Usaina Bolta, zostać mistrzem tria-
thlonu i sto procent swojego tłuszczu zamienić na mięśnie? Jeśli wybrałeś 
odpowiedź numer jeden, to twoją uwagę powinny przyciągnąć gadżety 
do livetrackingu, czyli śledzenia funkcji życiowych. Sprytna opaska, inteli-
gentna waga łazienkowa czy aplikacja w telefonie będą sprawdzały, czy 
spożywasz odpowiednią liczbę kalorii, wystarczająco dużo śpisz i zażywasz 
ruchu. W drugim przypadku zainteresuj się klasycznym sporttrackingiem, 
zegarkami z GPS-em, konsolami z kontrolerem ruchu, czy butami sporto-
wymi z chipem mierzącym długość kroku. Jedno jest pewne, jakąkolwiek 
opcję wybierzesz, z pewnością wyjdziesz na tym lepiej, niż snując plany, 
których nie masz zamiaru zrealizować.

Sporttracking

livetracking

Motorola MotoaCtV 8GB  
 + pulsoMetr 
Ten niepozorny zegarek jest  
potężnym sportowym GPS-em  
i odtwarzaczem mp3, który wyciśnie  
z ciebie siódme poty. Śledzi twoją trasę, 
gdy biegniesz lub jedziesz na rowerze. 

endoMondo
Poza tradycyjnymi funkcjonalnościami, 
takimi jak pomiar czasu, dystansu  
i kalorii, program przygotuje profesjo-
nalne wykresy twoich treningów,  
zaznaczy miejsca, gdzie traciłeś siły 
 i te, gdzie dostawałeś skrzydeł.  
Aplikację można synchronizować  
z My Fitness Pal Endomondo.

Calorie Counter  
My Fitness pal
To bezpłatna aplikacja, która pozwoli 
ci wreszcie policzyć, ile kalorii dziennie 
zjadasz i kiedy powinieneś czuć się  
winien, że wciągnąłeś nadprogramo-
wego hamburgera. 

Fajnie jest być zdrowym  
i wysportowanym. Jednak zarówno 
przejście na dietę, jak i rozpoczęcie 
aktywności sportowej bywa czasem 
trudne. Bez grupy wsparcia się nie 
obejdzie. A najlepszą pomocą są 
gadżety, które będą mobilizowały!

Mobilizatory

trenuj z kilka Słów od ewy chodakowSkiej

JawBone up
Ta opaska kontroluje twój ruch, twoje 
odżywianie i twój sen. Jest kompatybilna  
z telefonami działającymi na Androidzie  
i iOS-ie. Wytyczasz z nią swoje cele, a ona 
pilnuje, byś odpowiednio dużo się ruszał, 
właściwie spał i jadł dobre produkty. 

Czy każdy, niezależnie od wieku, może zadbać o sylwetkę?
Nigdy nie jest za późno! Warto też pamiętać, że nie ma co 
czekać z rozpoczęciem swojej przygody ze sportem. Najlep-
szym miejscem i momentem na podjęcie wyzwania jest tu  
i teraz!!
W jaki sposób aplikacja, którą przygotowała Pani wspólnie  
z Play, może rozruszać kanapowego leniwca?
Dzięki tej aplikacji leniwiec na sofie ma podstawione pod 
nos gotowe rozwiązania. Przy odrobinie wysiłku ze strony 
zainteresowanego, jest to przepis na sukces. Niestety, wciąż 
nie wymyślono aplikacji, która dosłownie łapie cię za fraki  
i siłą ściąga z kanapy. 

Jakie błędy popełniają sportowi amatorzy?
Początkujący nie radzą sobie ze sposobem wykonania 
ćwiczeń, z techniką. A w ćwiczeniach fizycznych ma ona 
naprawdę ogromne znaczenie. Amatorzy chcą być od razu 
najlepsi i czynić ogromne postępy. A tak się nie da. Trening  
to relacja na całe życie.
Jak najefektywniej ćwiczyć w domu? I jak najlepiej zmobili-
zować się do wysiłku?
Najważniejsze, żeby zacząć! Szczerze polecam aplikację, 
którą stworzyłam razem z Play. Wypróbujcie ją! Trening 
3–4 razy w tygodniu i zdrowe odżywianie sprawią, że efekty 
będą widoczne już po miesiącu.

Każdy posiadacz telefonu LG jest uprzywile-
jowany. Dostanie on w prezencie bezpłatny 
dostęp do treningu LG Turbo Body Shaper. 
Wyślij SMS o treści LG na numer 321, by 
dowiedzieć się więcej. Telefon LG Swift L9 
będzie idealnym towarzyszem twoich tre-
ningów. Jest smukły i poręczny, ma mocny 
dwurdzeniowy procesor, który znakomicie 
poradzi sobie z wielozadaniowością. Dzięki 
świetnemu ekranowi o rozdzielczości 
1080p HD, treningi Ewy Chodakowskiej 
będą prezentowały się jeszcze lepiej.

Dobrze 
dobrane 
ćwiczenia 

potrafią sprawić 
przyjemność!

FitneSS w play
Play razem z Ewą Chodakowską postanowił zadbać o kondycję 
abonentów fioletowej sieci. Serwis Fitness w Play: Ćwicz z Ewą po-
zwala za jedyne 9,84 zł miesięcznie na dostęp do profesjonalnych 
treningów przygotowanych przez Ewę Chodakowską. Niezależnie 
od tego, jaki rodzaj aktywności fizycznej preferujesz oraz jak dobrą 
masz kondycję, na pewno znajdziesz tu zestawy ćwiczeń skrojone 
dokładnie na twoją miarę. Z serwisu możesz korzystać nie tylko 
za pośrednictwem komputera, lecz także tabletu i smartfona. Nie 
obawiaj się, że treningi ci się znudzą - baza ćwiczeń będzie regular-
nie aktualizowana o nowe zestawy. Jeśli nie jesteś pewien, czy  
ta usługa na pewno jest dla ciebie, wypróbuj ją za darmo przez  
14 dni. Aktywacja jest bardzo prosta, wystarczy wysłać SMS  
o treści START pod numer 313.

Extra  
usługi

Play

Fitness
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ma ekran tabletu 
Samsung  

Galaxy Tab

 w tym roku na  
polskim rynku 

pojawiła się sieć 
Play

taki aparat 
fotograficzny ma 
 Nokia Asha 311

tak nazywa się 
osobista asystentka  

w iPhonie

to nowy system 
operacyjny  

Firefoxa

gospodarstw 
domowych 

w Polsce ma 
podłączenie do 

sieci

tak się nazywa  
wyświetlacz  

w iPhonie

Polaków  
posiada 

 smartfona

Samsung C3780
Telefon jest idealną propozycją dla osób 
ceniących sobie standardową formę 
telefonu, które nie chcą rezygnować 
ze stałego kontaktu z internetem. C3780 
dowodzi, że nie tylko smartfon może być 
uniwersalnym narzędziem komunikacji.

n  duże, wygodne klawisze
n  wyraźny wyświetlacz 2,4''
n  aparat fotograficzny 3 Mpx
n  wbudowana mysz optyczna

8.0

Siri 10,1" 2007 3,2 Mpx

1.3

Nokia 206
Telefon stanowi doskonałą propozycję 
dla osób, które cenią sobie znaną, 
łatwą obsługę i piękne wzornictwo. 
Bezpośrednio z ekranu głównego 
można szybko przechodzić do serwisów 
społecznościowych takich jak Facebook 
i Twitter.

n przekątna wyświetlacza 2,4''
n szybkość transmisji danych 
n czytnik kart pamięci
n aparat fotograficzny 1,3 Mpx

25% Mozilla oS 59% retina

Alcatel 20.10
Ten elegancki telefon przeznaczony 
jest dla każdego, kto ceni wygodę  
i design. Wykończona stylowym 
chromowaniem klapka z dużym 
wyświetlaczem 2,4'' czyni go 
niezmiernie atrakcyjnym. 

n wyświetlacz 2,4''
n aparat fotograficzny 2 Mpx 
n radio FM
n Bluetooth

2.0
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Alcatel One Touch 810
Alcatel One Touch 810 zachwyca 
obudową przypominającą puderniczkę  
i zaskakuje łatwością obsługi. Klapka  
o wymiarach 7 x 7 cm znajdzie miejsce 
w każdej torebce i przyciągnie spojrzenia,  
gdy zaczniesz korzystać z tego 
urządzenia. 

n wyświetlacz o przekątnej 2,4"
n klawiatura QWERTY 
n aparat 2 Mpx 
n obsługa kart microSD do 16 GB

Nokia 100
Prosty aparat z dużymi klawiszami  
dla tych, którzy nie oczekują 
od telefonu więcej niż rozmów 
i wiadomości SMS, a cenią 
funkcjonalność i prostotę. Mocna 
bateria wytrzyma naprawdę długo.

n kolorowy wyświetlacz 1,8"
n dzwonki mp3
n radio FM
n latarka

Nokia 113
Telefon jest wyposażony w wyświetlacz 
o wielkości 1,8 cala, aparat fotograficzny 
VGA oraz wejście kart pamięci microSD 
– do 32 GB.

n kolorowy wyświetlacz 1,8"
n złącze słuchawkowe Mini Jack
n radio FM
n aparat fotograficzny VGA
n obsługa poczty IMAP4 i POP3

VGA

Nokia Asha 300
Wysoki komfort obsługi dzięki 
zołączeniu typowej klawiatury  
z ekranem dotykowym  
wyposażonym w wygodny interfejs. 

n  dotykowy ekran połączony  
z klawiaturą

n aparat 5 Mpx
n szybki internet 
n  łatwy dostęp do portali  

społecznościowych
n wydajny procesor 1 GHz

5.0

Nokia Asha 302
Nokia Asha 302 ułatwia szybkie 
surfowanie po internecie, wysyłanie 
wiadomości SMS, czatowanie i łączenie 
się o każdej porze z każdego miejsca.

n  klawiatura QWERTY
n  aparat 3,2 Mpx
n  szybka transmisja danych 
n  łatwy dostęp do portali  

społecznościowych.

3.2 3.2

Nokia Asha 303
Unikalne połączenie pełnej klawiatury 
QWERTY oraz dotykowego ekranu, za-
pewniające wygodę pisania wiadomości 
i przeglądania internetu. Interesujące 
wzornictwo przyciąga uwagę pięknymi 
kolorami.

n   klawiatura QWERTY połączona  
z dotykowym ekranem 2,4'' 

n  łatwy dostęp do portali społeczno-
ściowych 

Nokia Asha 201
Telefon wyposażony jest w aparat 
fotograficzny 2 Mpx, wygodną kla-
wiaturę QWERTY, ekran 2,4 cala oraz 
łatwy i intuicyjny dostęp do portali 
społecznościowych, np. Facebook  
czy Twitter. 

n  aparat fotograficzny 2 Mpx
n  wygodna klawiatura QWERTY
n  radio FM 
n  sklep Nokia

2.0

Nokia Asha 203
Prosty interfejs w połączeniu  
z klawiaturą i ekranem dotykowym 
zapewni ci intuicyjną obsługę tego 
telefonu. Bez zbędnych dodatków,  
to po prosty dobry telefon.

n  połączenie ekranu dotykowego  
z klawiaturą

n aparat 2 Mpx
n dyktafon
n prosty i intuicyjny interfejs

5.0

Nokia Asha 311
Elegancka stylistyka i trwałe materiały 
– tym charakteryzuje się Nokia Asha 311. 
Szybki internet oraz łatwy dostęp do 
portali społecznościowych pozwoli na 
stały kontakt z przyjaciółmi.

n  dotykowy wyświetlacz 3"
n  aparat fotograficzny 3,2 Mpx
n  łatwy dostęp do portali 

społecznościowych, np. Facebook  
czy Twitter

3.2

Samsung C3520
Telefon z klapką, który otwiera przed 
użytkownikiem świat pełen wrażeń 
i wygody! Smukły i elegancki model 
dostępny jest w różnych kolorach, 
które można dopasować do własnego 
indywidualnego stylu.

n  łatwość nawigacji dzięki dużej 
klawiaturze

n  wyraźny wyświetlacz 2,4''
n  aparat 1,3 Mpx
n  radio FM z RDS

1,3

Nokia C1-01
Niezawodny telefon z wieloma przy-
datnymi funkcjami, takimi jak aparat 
fotograficzny, dostęp do poczty e-mail, 
komunikatory internetowe. Posiada 
odtwarzacz mp3 oraz radio FM. 

n  aparat fotograficzny
n  odtwarzacz mp3 oraz radio FM
n  gniazdo kart pamięci microSD
n      złącze Mini Jack 3,5 mm
n  aparat fotograficzny VGA

VGA

Nokia C2-02
Stylowy, rozsuwany telefon  
z dotykowym ekranem i tradycyjną 
klawiaturą dla osób, które wolą 
fizyczne QWERTY zamiast ekranu 
dotykowego.

n dopracowany design
n  dotykowy ekran i tradycyjna 

klawiatura
n aparat fotograficzny 2 Mpx
n gniazdo karty pamięci

2.0

Nokia C3-01
Telefon typu Touch and Type, 
czyli zgrabne połączenie klasycznej 
klawiatury i wyświetlacza dotykowe-
go. Dla wszystkich technologicznych 
konserwatystów, którzy pragną 
odrobiny nowości.

n szybki internet 
n aparat 5 Mpx
n Wi-Fi
n obsługa kart microSD do 32 GB

5.0
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Boskie

Buenos
Buenos Aires – miasto, w którym życie kręci się wokół piłki nożnej,  
a serce bije w rytmie tanga. Każdy turysta, który przybędzie do stolicy 
Argentyny, poczuje się jak w środku karnawału. Nieważne, kiedy tam 
przyjedzie. Wszędzie jest pełno kolorów, życia, świateł, muzyki. 

O dnalezienie się w stolicy Argentyny od razu  
po przylocie nie należy do najłatwiejszych za-
dań. Można pójść po linii najmniejszego oporu  

i złapać na lotnisku taksówkę. Jednak jako backpaker 
staram się minimalizować koszty. Dlatego jeszcze  
na terminalu wstukałem na moim tablecie adres 
hotelu, w którym chciałem się zatrzymać. Co ciekawe, 
wszystkie rezerwacje – zarówno hostelu, jak i biletów 
na wieczorne atrakcje – robiłem również za pomocą 
telefonu i tabletu. Do wszystkiego powstały już  
odpowiednie aplikacj. Polecam serwis  
hostelbookers.com, największą stronę, na której mo-
żesz znaleźć noclegi w interesującym cię mieście. Gdy 
już dotarłem na miejsce i zostawiłem ciężki bagaż, 
przyszedł czas na zwiedzanie. Całą trasę po centrum  
i okolicach wytyczyłem sobie na mapie  
i wrzuciłem do GPS-a. W ten sposób, podróżując 
od punktu A do punktu Z, odwiedziłem wszystkie 
miejsca, które polecał przewodnik. Wirtualna mapa 
Buenos jest bardzo dobrze wykonana. Najlepsze apli-
kacje nawigacyjne poza mapą i trasą wskazują jeszcze 
możliwe utrudnienia, jak np. NaviExpert. Wieczorem 
postanowiłem wybrać się na tango show w wykonaniu 
ulicznych artystów w dzielnicy La Boca, którzy za „co 
łaska” pokażą bardzo fajne układy. Na głównej ulicy  
– Caminito – jest również mnóstwo małych restaura-
cji i kafejek. Główną atrakcją są jednak tancerze wy-
konujący ogniste tango. Buenos to także miasto, które 
nigdy nie śpi. Imprezy trwają nie tylko do białego 
rana, często kończą się już grubo po śniadaniu.  
A w dzień nie można przegapić festiwalu. Podczas 
mojej wizyty natrafiłem na paradę. Zaczynała się od 
maszerujących dziewczyn ubranych w skąpe stroje. 
Za nimi dumnym krokiem szli członkowie orkiestry, 
wygrywający na trąbkach skoczne dźwięki. Dalej 
starsze kobiety  w kolorowych sukniach, kręcące się 
to w prawo, to w lewo i wokół własnej osi. Następnie 
wojownicy  w wielkich straszliwych maskach itd. 
Jako technologiczny maniak zawsze mam przy sobie 
kamerkę GoPro. Sprawdza się zarówno na nartach,  
jak i podczas windsurfingu. Przyczepiona do głowy   
– znakomicie udokumentowała całą paradę,  
a ja miałem wolne ręce, by móc spokojnie wywijać   
w rytm muzyki. Mnie jednak Argentyna kojarzy się 
z piłką nożną. Atmosfera na stadionie La Bombonera 
jest obłędna. Czas meczu to jest święto. Uliczki  
w okolicach stadionu zostają zamknięte, zapada cisza, 
w której słychać tylko śpiew fanów.

/  wyprawa NaviExpert - zawsze w dobrym kierunku

AUTORZY 
Viola i Dawid Muszyńscy to 
podróżujące małżeństwo. 
Zwiedzili już kawał świata. 
Viola fotografuje, a Dawid 
spisuje wrażenia i… zawsze 
taszczy ze sobą tony 
sprzętu elektronicznego! 

Samsung Galaxy Xcover 2 
Smartfon idealny dla podróżnika, 
który nie zna litości dla swojego 
sprzętu. Odporny na pył, może być 
zanurzony w wodzie na głębokość 
metra, z dedykowanym przyci-
skiem do aparatu fotograficznego. 

Go Pro Hero Black Najlepszy gadżet, jaki może zabrać ze sobą podróżnik doku-
mentalista. Kamerkę łatwo zamontować np. na kasku. Jest wodoodporna  i pozwala 
cykać bardzo szerokie ujęcia. Idealna zarówno do robienia  zdjęć,  jak i filmów. 
Dostępna w Play.

KieROwniK wYciecZKi 
Kiedy podróżujesz z plecakiem jak Viola i Dawid, musisz 
mieć pewność, że się nie zgubisz. Nie chcesz też obarczać 
swoich pleców nadmiernym bagażem, jakim są specjalne 
urządzenia nawigacyjne. Musisz więc korzystać z GPS-a  
w smartfonie. Wiadomo jednak, że aplikacje są różnej 
jakości i możesz ściągnąć akurat taką, która wyprowdzi 
cię w pole. Wybierz tę sprawdzoną i najlepszą! Taką, którą 
poleca twój operator. Usługa NaviExpert w Play pozwoli ci 
na bezstresowe wycieczki po Polsce. Zawsze doprowadzi do 
celu, ominie remonty i utrudnienia na drodze, wskaże stacje 
benzynowe z najtańszym paliwem. Co więcej, aplikacja 
gwarantuje dostęp do aktualnych informacji z dróg, więc 
żadna zamknięta trasa nie powinna cię zaskoczyć. Usługę 
NaviExpert w Play możesz aktywować poprzez wysłanie 
SMS-a o treści NE1 na darmowy numer 321. Dla nowych 
użytkowników 30 dni użytkowania nawigacji za darmo!
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Lubisz wywoływać zdjęcia z wakacji, jednak układanie ich potem
w albumie doprowadza cię do szewskiej pasji? Fotojoker ma dla ciebie
idealne rozwiązanie – CEWE Fotoksiążka! Stworzysz ją z własnych
zdjęć i tekstów. Prosty program pozwoli ci dodać piękne efekty, które
stworzą i dopełnią tę pamiątkę z wakacji. Wystarczy wejść na  
fotojoker.pl i pobrać program Fotoświat!

Extra  
usługi

Play
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SamSung galaxy xcover II vS SamSung c3350 SolId
S p e c j a l n e

Interfejs 

Procesor 

WyśWIetlacz

Ekran w Samsungu ma niewielką przekątną (2,2 cala) dysponującą 
rozdzielczością 240x320 pikseli. Choć te parametry są raczej prze-
ciętne, to wyświetlany obraz radzi sobie bardzo dobrze. Samsung 
oferuje niezłe kąty widzenia, możliwość dostosowywania wielkości 
czcionki czy bardzo dobrą jasność wyświetlanych elementów.  
Jedynym minusem jest dość słabe odwzorowanie kolorów.  

Pamiętając, że nie obcujemy ze smartfonem, 38 MB pamięci we-
wnętrznej, którą można rozszerzyć do 16 GB dzięki karcie microSD, 
to całkiem niezły wynik. Ten telefon, choć nie prezentuje szczytu wy-
dajności, z funkcjonowaniem radzi sobie nad wyraz płynnie. Nawet 
wtedy, kiedy sięgniemy po multimedialne funkcje,

Masz tu do czynienia z systemem obsługującym aplikację JAVA. 
Menu składa się z 22 ikon aplikacji. Ciekawą funkcją jest Mobile Trac-
ker, który działa wraz ze zmianą karty SIM, automatycznie wysyłając 
do przypisanych wcześniej numerów wiadomości zawierające IMEI 
oraz numer telefonu złodzieja. 

Na pokładzie Samsunga działa Android 4.1.2 Jelly Bean. System 
wspierany jest nakładką TouchWiz, która zmienia ikony, a także 
integruje aplikacje samsungowe z dostępnymi w google’owskim 
świecie. W tej nakładce pojawił się cały szereg nowych funkcji,  
np. nowa belka powiadomień, czy przewijany pasek ze skrótami.

Galaxy Xcover II napędza dwurdzeniowy procesor Cortex-A9 takto-
wany 1 GHz zegarem, do dyspozycji masz również 1 GB pamięci RAM 
i 4 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy dzięki karcie 
pamięci (do 32 GB). We wszelkich porównaniach Galaxy Xcover II 
plasuje się na równi z Galaxy S3 Mini.  

Pojemnościowy ekran w Samsungu ma 4 cale przekątnej  
i rozdzielczość 800x480 pikseli. Ekran potrafi wyświetlić wyraźnie 
najmniejszy tekst, a kolory, czerń i jasność są prezentowane na 
dobrym poziomie. Jedyne, do czego można mieć zastrzeżenia, to 
funkcjonowanie wyświetlacza na zewnątrz. Jeśli w pełnym słońcu 
będziesz chciał skorzystać ze smartfona, może okazać się to trudne.  

mocna 
Sztuka

PodsumoWanIe 
Mocną stroną jest tu niewątpliwie 
bateria (1300 mAh), która wytrzy-
ma 14 dni normalnego użytko-
wania telefonu. Obudowa zniesie 
wiele – niestraszny jest jej kurz, pył 
oraz woda do głębokości 1 metra 
i czas zanurzenia do 30 minut.

Telefon sprawdzi się nawet  
w bardzo ekstremalnych wa-
runkach. Gdyby jeszcze tylko na 
pokładzie znalazł się GPS i 3,5 mm 
gniazdo słuchawkowe, to za tę 
cenę nie wahałbym się ani minuty. 
Więc skoro szukasz solidnego  
telefonu, Solid jest wart uwagi.

PodsumoWanIe. 
Producent dobrze przygotował 
urządzenie pod kątem 
ekstremalnym, nad ochroną 
telefonu czuwa norma IP67, która 
sprawia, że  jest wodoodporny. 
Wydajnościowo jest to sprzęt 
ze średniej półki, z przyzwoitym 

ekranem. U Koreańczyka pojawiły 
się dwie kamery – przednia  
0,3 Mpx i tylna o 5 Mpx matrycy. 
Zdjęcia mogą poszczycić się dość 
dokładnym odwzorowaniem 
kolorów. Trzeba jednak pamiętać, 
że obydwa powyższe telefony mają 
trochę odmienną charakterystykę.

Dla tych ekstremalnych użytkowników, ale także dla tych, 
którzy chcą mieć pewność, że ich telefon wytrzyma więcej 
niż wakacyjną ulewę, przygotowaliśmy to zestawienie.  
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Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, czym jest E3,  
to uświadamiamy, że to największe targi przemysłu 
gier komputerowych i wideo na świecie. Już po raz 
18. spotkali się na nich fachowcy z całego świata,  
aby pokazać, co czeka graczy w najbliższym czasie.

W  tym roku gracze na całym świecie 
czekali na premierę nowych konsol od 
Sony oraz Microsoftu. Ich apetyt został 

chyba zaspokojony, ponieważ zarówno Microsoft, 
jak i Sony pokazali swoje nowe sprzęty. 

Xbox
Xbox One to zupełnie nowa konsola z rozbudo-
waną funkcjonalnością reagowania na ruchy ciała, 
gesty dłoni i wyraz twarzy. Ulepszony Kinect (ka-
mera śledząca ruchy ciała) wyodrębnia do sześciu 
graczy jednocześnie i rozpoznaje ich po twarzy. 
Oznacza to, że nawet jeśli gracze pozamieniają się 
miejscami w trakcie rozgrywki, urządzenie nadal 
będzie wiedziało, kto jest kim. Odpowiednio też 

/ targi E3

zareaguje na twój wyraz twarzy, np. smutny,  
wesoły. Te i inne funkcjonalności mogą sprawić,  
że typowy obrazek nastolatka ślęczącego godzinami 
przed ekranem telewizora i perfekcyjnie poruszają-
cego się po przyciskach kontrolera, może wkrótce 
przejść do lamusa. Teraz będzie to człowiek macha-
jący wirtualnym mieczem, robiący groźne miny  
i krzyczący… do ekranu telewizora. Premiera 
konsoli jest zaplanowana na koniec roku.

Playstation 4
Aż trudno uwierzyć, że obecna konsola Sony, czyli 
Playstation 3, liczy sobie już 7 lat! Spójrz na nową 
Playstation 4. W kilku słowach można powiedzieć, 
że jest to supermaszyna stworzona dla graczy, 
którzy nie uznają kompromisów. Osiem rdzeni 
procesora to coś, czego w sprzęcie komputerowym 
powszechnego użytku jeszcze nie ma! Warto sobie 
uświadomić, że tego typu technologia pojawia 
się raczej w wielkich serwerowniach. Konsola 
została zaprezentowana z nowym kontrolerem 
DualShock®4, posiadającym dotykowy panel 
oraz czujnik ruchu (6-osiowy system wykrywania 
ruchu składający się z trzyosiowego żyroskopu 
i trzyosiowego akcelerometru). Sony pokazało 
również nową kamerę, do obsługi której nie będą 
najprawdopodobniej potrzebne kontrolery ruchu 
Move, czyli świecące pałeczki, które trzymasz  
w ręku. Do tego, by grać, ma wystarczyć twoje cia-
ło, ale o tym przekonamy się wkrótce. Niestety nic 
więcej o specyfikacji tych nowości nie wiadomo. 
Natomiast stoisko Sony przyciągało całą gamą gier, 
które koneserom są doskonale znane.  
#DRIVECLUB™, Killzone™ Shadow Fall, 

Nieczęsto udaje się dokonać takiej sztuki, 
natomiast The Last of Us to się udało. Gra jest 
już dostępna w Polsce. Ponadto można było 
wypróbować, co potrafią produkcje takie jak 
Diablo, Watch Dogs, Dead Rising 3 i wiele 
innych. W poszukiwaniu dziwacznych gadżetów 
dotarliśmy do stoisk, gdzie prezentowane są elek-
troniczne kostki do gry. Urządzenie za pomocą 
technologii Bluetooth łączy się np. z tabletem. 
Taka para to gotowy komplet do stworzenia 
np. minikasyna z grą w kości. Trafiliśmy też na 
wystawę, która chwyciła nas za serce – muzeum 
wideogier. Tworzy je grupa osób zajmująca się 
sprzedażą zabytkowych maszyn, chcąca uchronić 
od zapomnienia historię gier komputerowych. 
Na stoisku zaprezentowano mnóstwo urządzeń, 
które starszaki z pewnością pamiętają doskonale. 
Były tam m.in. komputer Atari z 1979 roku, 
konsole Nintendo na cartridże z 1985 i mnóstwo 
staroci związanych z grami. Aż łezka nam się  
w oku zakręciła. Jednak mimo sentymentu do 
oldschoolu, nie ukrywam, że cieszę się na nad-
chodzące nowości, które miałem okazję zobaczyć 
na E3. Mogę zagwarantować, że w tej branży  
w najbliższym czasie na pewno będzie się działo!

Z wiZytą  

w rajugracZy

KNACK™, inFAMOUS Second Son™, The Last 
of Us. Nie zabrakło superwojowników w Diablo 
III,  superbohaterów czy superprodukcji jak FIFA 
2014. O ile twórcy konsol i gier walczyli o graczy 
zwanych „hard user”, o tyle stoisko trzeciego wiel-
kiego gracza na rynku – firmy Nintendo – było 
dziecinną strefą z braćmi Mario w roli głównej. 
Konsola, która w Polsce nie znalazła zbyt dużego 
uznania, na świecie próbuje współistnieć z pozosta-
łymi. Stoisko Nintendo nie odbiegało wielkością 
od pozostałych dwóch, jednak nie pozostawiało 
też złudzeń, że grupą docelową tej firmy są dzieci.
Wszystkie stoiska na targach zostały rozmiesz-
czone w dwóch potężnych halach. W pierwszej 
z nich dominowały Sony, Microsoft i Nintendo, 
w drugiej znalazły się imponujące konstrukcje 
programistów potrafiących stworzyć grę, którą 
będzie chciało kupić 10 mln osób! Takie właśnie 
nakłady osiągają superprodukcje największych pro-
ducentów gier. Na nas największe wrażenie zrobił 
Battlefield 4 – gra wojenna. Aby wszyscy mogli ją 
wypróbować, przygotowano około 100 stanowisk. 
Nie mogliśmy też przejść obojętnie obok stoiska  
z grą, która w rankingach najpopularniejszych 
portali uzyskiwała 10 punktów na 10 możliwych. 

Bohaterowie imprezy To na te dwa sprzęty z zapartym tchem czekali gracze na całym świecie. Nowy XBox oraz 
nowe PS4 zaskakują nowymi funkcjami i jeszcze bardziej zagłębiają się w rzeczywistość rozszerzoną.

Wielkie hale z ekspozycją najlepszych producentów gier i konsol.  
Nawet bardzo dużym chłopcom serce zabiło szybciej na takie widoki.
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kierownik zespołu sprzedaży 
produktu Play
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tyle ma ekran 
Samsunga  

Galaxy Note

 w tym roku  
wysłano  

pierwszy SMS

aparat 
fotograficzny posiada 

HTC Desire C

za tyle Yahoo 
kupiło aplikację 
zaprojektowaną 

przez 17-latka

30 mln$ 5,3" 1992 5 mpx

Samsung Galaxy Y Duos
Nowoczesny smartfon Y Duos umożliwia 
wykonywanie połączeń z dwóch kart 
SIM bez konieczności przełączania się 
pomiędzy nimi.

n system operacyjny Android  
n obługa dwóch kart SIM
n dotykowy wyświetlacz 3,5''
n aparat fotograficzny 5 Mpx

8.0

MaxCom MM705 BB
Model Maxcom to połączenie elegancji 
oraz  bezpieczeństwa w jednym. 
Przyjazne, graficzne menu jest bardzo 
intuicyjne w użyciu. Model posiada 
funkcję SOS, dzięki której użytkownik 
może poczuć się bezpiecznie w każdej 
sytuacji.

n telefon dedykowany dla seniorów
n wyświetlacz o przekątnej 1,8''
n wiadomości SMS
n funkcja SOS

myPhone 1070 chiaro
Nowoczesny design i prostota obsługi. 
Duże przyciski i nieskomplikowany 
interfejs czynią go sprzętem idealnym 
dla starszych osób. Jego obsługa jest 
prosta i przy okazji bardzo intuicyjna. 
Głos w słuchawce tego telefonu 
słychać bardzo wyraźnie.

n  czytelny wyświetlacz
n  tryb głośnomówiący
n duże klawisze
n  przycisk SOS

myPhone 5300 forte
Obudowa jest pyłoodporna i chroni 
elektronikę telefonu przed strumieniami 
wody. myPhone jest urządzeniem 
intuicyjnym w obsłudze oraz przyjaznym 
dla użytkownika. Duże klawisze  
i czytelny ekran stanowią atrybuty 
telefonu.

n odporny na pył i silny strumień wody                              
n czytelny, kontrastowy wyświetlacz
n duże klawisze
n proste, intuicyjne menu

Emporia V32 Click
Emporia Click wyróżnia się dużymi  
i łatwymi w użyciu klawiszami, czytelnym, 
kolorowym wyświetlaczem z czcionką  
o regulowanym rozmiarze oraz donośnymi 
głośnikami. Ten telefon ma wbudowany 
aparat i funkcję połączeń alarmowych.

n  łatwość obsługi
n  duże klawisze
n  kolorowy wyświetlacz
n  aparat fotograficzny 

VGA

myPhone 6500 METRO
myPhone 6500 METRO to urządzenie,  
które obsługuje dwie karty SIM, zamknięte 
w stylowej obudowie. Poręczny telefon 
przeznaczony jest zarówno do intensywnej 
pracy, jak i do rozrywki. 

n  obsługa dwóch aktywnych kart SIM 
n  wyświetlacz 2,4" o podwyższonym 

kontraście
n Bluetooth z A2DP
n obsługa microSD do 16 GB

2.0

VGA

Samsung Solid E2370
Ten smartfon to prawdziwy twardziel, 
który wytrzyma uderzenia, zarysowania, 
a nawet zachlapanie wodą. Niestraszny 
jest mu też kurz i piasek. 

n długi czas pracy baterii
n latarka
n radio FM i odtwarzacz mp3
n odporność na kurz i wodę (IPS 4)

3.0

Samsung Galaxy S Duos
Samsung Galaxy S Duos to 
zaawansowane centrum rozrywki  
i komunikacji obsługujące dwie karty 
SIM. Smartfon ma duży czytelny ekran, 
z dobrymi kątami widzenia i nieźle 
odwzorowuje kolory.

n  system operacyjny Android 
n  obsługa dwóch kart SIM
n  dotykowy wyświetlacz 4" TFT
n aparat fotograficzny 5 Mpx

Teraz Tobie będą 
płacić!
Ten układ znasz bardzo dobrze: chcesz mieć dostęp 
do darmowych treści – musisz oglądać reklamy. 
Nieważne, czy przeglądasz ulubione strony, słuchasz 
muzyki, czy korzystasz z darmowej aplikacji – 
wszędzie oglądasz irytujące obrazki, na których 
wybór nie masz żadnego wpływu. Ty dostajesz  
dostęp do treści, ale zarabia jej dostawca. 
Czy tak być musi? Wcale nie!

Koniec z reklamami, na których oglądanie nie masz 
ochoty! Teraz Ty decydujesz, jakie reklamy chcesz 
oglądać! I teraz Ty możesz na tym zarabiać!

W sierpniu zadebiutuje na rynku aplikacja Flay-
ers. Jej działanie jest banalnie proste: wystar-
czy zarejestrować się na stronie internetowej 

i pobrać aplikację, która będzie wyświetlać reklamy w 
formie tapety na ekranie Twojego smatrfona. Brzmi 
złowieszczo? Tylko z pozoru, bo wszystko tutaj jest pod 
Twoją kontrolą. Jeśli uznasz, że proponowana tapeta nie 
bardzo Ci się podoba – możesz odmówić jej publikacji. 
Wtedy na ekranie Twojego telefonu będzie wyświetlana 
domyślnie ustawiona tapeta. Jeśli jednak zdecydujesz o 
wyświetleniu danej reklamy – Twoje konto w systemie 
Flayers zostanie zasilone niewielką kwotą. Jest jeden 
warunek: zaakceptowana reklama musi być aktywna 
na Twoim telefonie przez cały czas jej obowiązywania 
(jedna kampania będzie trwała kilka godzin). Sposobów 
na zarabianie dzięki aplikacji Flayers jest więcej. Bywa, 
że reklamodawca pragnie dowiedzieć się czegoś więcej  
o preferencjach swoich klientów i zada Ci kilka pytań na 
temat swojego produktu. Za wypełnienie ankiety otrzy-
masz dodatkowe wynagrodzenie.Kwota wynagrodzenia 
za jedną wyemitowaną kampanię to kilkanaście groszy 
– koszt jednej rozmowy telefonicznej. Wypełnienie 

ankiety może zaowocować wynagrodzeniem kilku-
krotnie wyższym. Wiele zależy od tego, jak długie jest 
badanie. Gdy po jakimś czasie zapragniesz wykorzystać 
zebrane środki, wydajesz tylko dyspozycję zrealizowania 
zlecenia. Możesz kupić doładowanie karty, przelać 
środki na swój rachunek, a jeśli zechcesz wesprzeć jedną 
z organizacji charytatywnych – Flayers współpracuje 
w tym zakresie z kilkunastoma fundacjami. Wystarczy 
wskazać tę, której chcesz pomóc. Ciekawe możliwości 
daje też sama reklama. Nie musi wcale oznaczać zachęty 
do odwiedzenia strony internetowej, czy pobrania innej 
aplikacji. Może być np. kuponem rabatowym w Twoim 
ulubionym sklepie odzieżowym. Aplikacja daje Ci 
możliwość zachowania danej reklamy (zapisujesz ją w 
folderze „ulubione”) i zrealizowania kuponu w najwy-
godniejszym dla Ciebie czasie. Wówczas wystarczy wyjąć 
telefon z kieszeni lub torebki, wyświetlić zapisany kupon 
i... zarobić podwójnie: na oglądaniu reklamy i na rabacie 
w sklepie. Aplikacja Flayers startuje w połowie sierpnia i 
początkowo będzie dostępna na urządzenia z systemem 
Android. Niebawem dołączą wersje dla innych OS-ów.
www.flayers.pl

Korzystając z aplikacji Flayers wspierasz m.in.: Fundacje Akogo?, Viva, Dziecięca Fantazja,  
Hospicjum Onkologiczne, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich i inne.
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Możesz oszukiwać 
wszystkich wokół, 
że kupujesz gadżety 
dlatego, że ich 
potrzebujesz.  
My doskonale 
wiemy, że ty 
ich po prostu 
chcesz. Ten 
dział hołduje 
wszystkim 
gadżeciarskim 
pragnieniom. 
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Pełna automatyzacja 
Atari Arcade Duo Power 
Natura ludzka jest nieodgadniona. W czasach, kiedy zapaleni 
gracze mają dostęp do tytułów, których grafika wgniata   
w fotel, kiedy zabawy z rzeczywistością rozszerzoną i kon-
trolerami ruchu nadają rozrywce zupełnie nowy wymiar, my 
tęsknimy za oldschoolem. Producenci sprzętów natychmiast 
wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Jeśli ręka 
świerzbi cię do starodawnego joysticka, zakup tę podstawkę 
pod tablet, która przemieni twój ultranowoczesny sprzęt   
w stary automat do gier. Z aplikacją Atari's Greatest Hits bę-
dziesz miał dostęp do całego zastępu przedpotopowych gier!

Samiec Alfa 
LEGO Mindstorms NXT Alpha Rex
Jak  stać się właścicielem humanoidalnego robota? Tłumaczysz 
żonie, jak wielki wpływ na rozwój dziecka mają zabawki edukacyj-
ne. Informujesz ją, że programiści mają pewną przyszłość na 
rynku pracy. Kupujesz Alpha Rexa. Dla niepoznaki siadasz  
z dziecięciem nad elementami robota. Gdy dziecię się znudzi, 
przejmujesz kontrolę i wyganiasz je, by ci nie przeszkadzało.  
W zestawie znajdziesz programowalną kostkę z mikroproceso-
rem, wyświetlaczem, przyciskami do sterowania oraz złączami 
do czujników i silników. Po podłączeniu jej do komputera, zdalnie 
zaprogramujesz robota, a nawet nim posterujesz. Gdy już skon-
struujesz Alpha Rexa, spokojnie możesz składać CV do  Apple'a.

Niby piec, a chłodzi 
Marshall Amplification
Na gitarze potrafisz trzęsącymi się rękami zagrać tylko  
fragment Kołysanki dla nieznajomej. Na koncertach rockowych 
dostajesz ataku paniki, a w domu nie puszczasz muzyki za głośno, 
by nie denerwować sąsiadów. Nie zmienia to faktu, że w głębi du-
szy jesteś prawdziwym rockmanem i jak na wyjadacza przystało, 
potrzebujesz rockowych atrybutów. Jednym z nich może się  
z pewnością stać lodówka sygnowana logo najsłynniejszego pro-
ducenta pieców do gitar. Ma ona wszystkie elementy oryginalnego 
sprzętu, z wyjątkiem wnętrza, które pomieści produkty spożyw-
cze. Tylko błagamy, nie trzymaj tam jogurtów i soczków bio.  
To byłoby już całkowite sprzeniewierzenie się rockowej naturze.

Kula śmiechu
Sphero
Jeśli wydaje ci się, że rozszerzona rzeczywistość jest terminem, 
który nawiązuje do stanu po wypiciu nadmiernej ilości napojów 
wyskokowych, to oznacza, że nie jesteś jeszcze technologicznie 
wyedukowany. Ta nazwa odnosi się do systemu łączącego rze-
czywisty świat z wygenerowanym komputerowo. I na tym polega 
zabawa tą kulką, którą możesz sterować z poziomu smartfona 
albo tabletu. Sprzęt jest nafaszerowany sensorami pomagającymi 
mu lepiej zorientować się w terenie, chodzi m.in. o żyroskop, 
akcelerometr czy kompas. Aplikacja Sphero pozwala grać m.in. 
w półwirtualnego golfa. Sprzęt jest kompatybilny z iOS-em oraz 
Androidem i ma więcej opcji niż mamy miejsca, by o nich napisać. 
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NAJLEPSZY SPOSÓB NA 
WSPOMNIENIA Z WAKACJI
SMARTFONY NOKIA LUMIA Z DODATKAMI FOTOGRAFICZNYMI  
I MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISYWANIA ZDJĘĆ W CHMURZE.

Nokia Lumia 720 oraz Nokia Lumia 520


