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Czy istnieje  
jakiś sprzęt  
ułatwiający 
opiekę nad  
niemowlakiem?

MICHAŁ LIS
ODPOWIADA...

O ile żadna elektronika nie 
zastąpi miłości rodzicielskiej, 

możesz wybierać spośród wielu sprzętów, 
które stanowią rozszerzenie tej troski. 
Przede wszystkim zwróć uwagę na nianie 
elektroniczne, dzięki którym będziesz mieć 
swoją pociechę zawsze na oku. 

Bardzo ciekawe urządzenia ma w swojej 
ofercie VTech – tobie i twojemu dziecku na 
pewno spodoba się model BM4200 wyposa-
żony w kamerę w kształcie... misia (600 PLN, 
vtech-polska.pl). Niania wyposażona jest 
w duży wyświetlacz LCD, na którym bez 
problemu dostrzeżesz wszystkie szczegóły 
z życia malucha. Jeśli do tego interesuje cię 
monitorowanie warunków panujących w po-
koju dziecięcym, rozważ zakup kamery 
Nokia Home (800 PLN, www.alstor.pl), przez 
którą można dodatkowo komunikować się 
z dzieckiem, gdy to płacze, a ty już do niego 
biegniesz. O zdrowie maluszka zadbaj do-
datkowo za pomocą nieinwazyjnego termo-
metru Nokia Thermo (400 PLN, www.alstor.
pl), za pomocą którego łatwo sprawdzisz, 
czy dziecko ma podwyższoną temperaturę.

MARCIN KUBICKI
ODPOWIADA...

Na rynku istnieje wiele propo-
zycji kuszących możliwością 

uzyskania „wszystkiego w jednym”. 
Muszę jednak cię zmartwić – nie istnieje 
jeden sprzęt, który idealnie zaspokoi 
oczekiwania wszystkich użytkowników. 
Na pewno znajdzie się jednak jakiś system 
idealny dla ciebie.

Jeśli jesteś jednym z tych melomanów, 
którzy preferują słuchanie muzyki z płyt 
CD, na pewno przyda ci się sprzęt wyposa-
żony w ich dobry odtwarzacz. Zastanów 
się nad zakupem systemu muzycznego 
Denon CEOL N9 (2 700 PLN, www.horn.
pl). Zestaw ten zawiera stereofoniczny 
amplituner z CD oraz dwa dwudrożne gło-
śniki. Dzięki temu sprzętowi możesz słu-
chać nie tylko swoich ulubionych płyt, ale 
również strumieniować audio poprzez 
Ethernet lub Wi-Fi. Jeśli posiadasz już 
dobrej jakości głośniki, możesz zastanowić 
się nad zakupem samego amplitunera,  
np. rewelacyjnego Denon AVR-X1300W  
(2 200 PLN, www.horn.pl). Amplituner ten 
wyposażony jest w Dolby Atmos, dzięki 
któremu zmienisz swój pokój w salę kinową 
– dźwięk z niego jest mocny i cechuje się 
świetną głębią. 

Masz na półce mało miejsca? Nie 
szkodzi – zaopatrz się w bezprzewodowy 
głośnik B&O Beoplay M5 (2 700 PLN, 

www.horn.pl). Dzięki zastosowaniu techno-
logii przestrzennego dźwięku możliwe jest 
skonfigurowanie go tak, aby wydobywają-
ca się z niego muzyka brzmiała dobrze, 
niezależnie od usytuowania urządzenia. 
Głośnik można podłączyć do posiadanych 
już odtwarzaczy audio lub wykorzystać go 
do strumieniowania muzyki ze źródeł 
lokalnych lub internetu. Beoplay M5 funk-
cjonuje również jako element systemu 
multiroom od B&O. Jeśli natomiast podoba 
ci się estetyka soundbarów - wybierz wie-
lofunkcyjny Bluesound Pulse Soundbar  
(4 900 PLN, www.tophifi.pl), wyróżniający 
się pięknym designem i świetnymi osiągami.

ZAPROGRAMUJ SWOJĄ KAWĘ
Wybierz z nami inteligentne ekspresy i czajniki.

Który uniwersalny system audio 
jest najlepszy dla mnie?
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YTANIEP

YTANIEP

Niezależnie od tego, czy 
rano jesteś bardzo rozle-
niwiony czy bardzo 
spóźniony, inteligentne 
ekspresy do kawy i czaj-
niki pomogą ci w lep-
szym rozpoczęciu dnia. 
Miłośników herbaty na 
pewno zainteresuje 
czajnik Smarter iKettle 
2.0, wyposażony w ob-
sługę za pomocą 
smartfona (500 PLN, 
www.alstor.pl). Dedyko-
wana aplikacja Smarter 
iKettle nie tylko pozwala 
na zdalne zagotowanie 

wody, ale również usta-
wienie trybu „poranne-
go” i „powrót do domu”, 
dzięki czemu gorąca 
woda zawsze będzie 
czekała na ciebie 
w kuchni. Dla tych, 
którzy nie wyobrażają 
sobie rozpoczęcia dnia 
bez kawy, przeznaczony 
jest ekspres przelewowy 
z młynkiem Smarter 
Coffee Machine (600 
PLN, www.alstor.pl) 
o podobnych funkcjonal-
nościach i możliwościach 
programowania co iKettle.
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DOBRA
POGODA
W KAŻDYM NUMERZE POKAZUJEMY CI, 
JAK ZAINSTALOWAĆ ELEMENT SPRZĘTU 
NIEZBĘDNEGO W INTELIGENTNYM DOMU.  
TYM RAZEM... NETATMO PERSONAL 
WEATHER STATION.

TWOJA PRYWATNA STACJA POGODOWA
Wszystko czego trzeba ci, by zacząć montaż, znajdziesz w zestawie startowym Netatmo 
Urban Weather Station. Dwie sparowane wieżyczki - sensory, jeden na zewnątrz, drugi 
do domu - pod łączasz do sieci Wi-Fi, by zbierać wiele danych o swoim otoczeniu, jak 
pogoda, temperatura, zanieczyszczenie powietrza czy ha łas. Do wszystkich danych 
masz dostęp z poziomu dedykowanej aplikacji Netatmo, dostępnej zarówno na Androida, 
jak iOS, oraz przez stronę internetową. Wszystko po to, by lepiej ci się ży ło i wygodniej 
planowa ło aktywności poza domem.



 Refleks
INTELIGENTNY DOM

 WR ZE SIEŃ  2017 T3 27

DZIAŁAJ W ZGODZIE  
Z NATURĄ
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Pogoda w Polsce potrafi być czasami 
kompletnie nieprzewidywalna. Tegoroczna 
wiosna choćby, nie bardzo nas rozpieszczała. 
Warto zatem wiedzieć, jakie niespodzianki 
przyszykowała dla nas aura. Zwłaszcza, jeśli 
zdarzyło jej się pokrzyżować już niejednokrot-
nie plany grilla ze znajomymi czy inne. W ta-
kiej sytuacji z pomocą przychodzi Netatmo 
Urban Weather Station. 

Śledzenie pogody w czasie rzeczywistym 
w miejscu w którym się znajdujesz, jak również 
bieżące prognozy z tygodniowym wyprzedze-
niem, to tylko ułamek tego, co potrafi sprzęt 
Netatmo. Dzięki połączonym przez Wi-Fi senso-
rom, monitoruje ona pogodę na zewnątrz, jak 
i wnętrze twojego mieszkania.

Badane dane to temperatura, ciśnienie, wil-
gotność powietrza, poziom jego zanieczyszcze-
nia, stężenie CO2 i poziom hałasu.

Mając dostęp do tych informacji, możesz 
poprawić jakość swojego życia - zarówno 
w domu, jak i poza nim. Koniec zgadywania jaka 
pogoda cię dzisiaj czeka i rozczarowania popo-
łudniowym deszczem, „bo przecież rano było 
piękne słońce”. Rzut okiem na aplikację Netat-
mo powie ci, jaka jest temperatura odczuwalna 
na zewnątrz i co szykuje aura.

Aby otrzymywać więcej informacji, możesz 
dodać sensory w domu i poza nim. Domowe po-
mogą monitorować większą powierzchnię, a ze-
wnętrze zmierzą prędkość wiatru czy opady desz-
czu, czyniąc prognozę pogody dokładniejszą. 

Choć brzmi to nieco skomplikowanie, całość 
łączy aplikacja Netatmo dla smartfonów (iOS, 
Android) oraz dostęp z poziomu komputera. 
Dane zebrane w ten sposób są wyświetlane 
w sposób przejrzysty dla użytkownika. Aplika-
cja, czy to mobilna czy webowa, pomoże skonfi-
gurować powiadomienia, np. o zbliżającej się 
ulewie - wówczas otrzymasz powiadomienie 
push na swojego smartfona. 

Stacja jest również zintegrowana z Alexą 
Amazona, co oznacza, że by uzyskać informację 
o pogodzie, wystarczy zapytać się Echo.

Zestaw podstawowy Urban Weather Station 
kosztuje 750 PLN. Każdy dodatkowy sensor we-
wnętrzny to koszt 300 PLN, moduły pomiaru 
deszczu i wiatru są dostępne w cenie odpo-
wiednio 300 oraz 450 PLN.

DZIĘKI STACJI POGODOWEJ NETATMO URBAN,  
POGODA JUŻ NIGDY CIĘ NIE ZASKOCZY.

SIĘGAJ PO WIĘCEJ
Stację pogodową Netatmo możesz roz-
budować, a kolejne modu ły dadzą ci do-
stęp do większej liczby informacji, które 
następnie znajdziesz w sieci Netatmo. 
Możesz zainstalować maksymalnie trzy 
dodatkowe sensory wewnątrz domu. 
Jeśli chodzi o urządzenia na zewnątrz, 
możesz nabyć miernik wiatru, który 
będzie bada ł jego prędkość i kierunek, 
oraz oddzielny miernik deszczu, który 
będzie śledzi ł jego opady. Powiadomie-
nia o wykonanych pomiarach możesz 
skonfigurować w aplikacji.



ROZWIĄZANIE KINA DOMOWEGO SOUNDBASE 

ZESPÓŁ GŁOŚNIKOWY „BEST VALUE” SYSTEM GŁOŚNIKOWY KINA DOMOWEGO

Denon HEOS AVR Sonos PLAYBASE

DALI Spektor 6 Focal Sib Evo

Zaawansowana technologia komunikacji bezprzewodowej pozwala na 
bezkompromisowe podłączenie głośników w układzie 5.1 bezprzewodowo. 

Pięć końcówek w klasie D daje moc formatom Dolby TrueHD i DTS-HD Master 
Audio, a przetworniki C/A obsługują pliki hi-res (również DSD128), dostarczone 

także przez USB. HEOS AVR przyjmuje materiały ze źródeł Ultra HD, może 
zostać zintegrowany w ramach większego systemu wielostrefowego HEOS, 

a jego uruchomienie i obsługa są wyjątkowo łatwe. 

Sonos przeniósł racjonalny projekt, wolny od akustycznych nonsensów, do 
wysokiej jakości podtelewizorowej „podstawki dźwiękowej”, którą wyposażył 

w starannie zestrojony układ przetworników – trzech wysokotonowych, 
sześciu nisko-średniotonowych i zintegrowanego subwoofera. Łatwa instalac-
ja i uruchamianie pozwalają cieszyć się działaniem eleganckiego urządzenia 

już po kilku minutach, a łączność Wi-Fi i Ethernet, z dodatkiem aplikacji 
Sonosa, zapewnia dostęp do świata serwisów strumieniujących muzykę. 

Przystępne cenowo kolumny wolnostojące to kategoria, w której trudno 
pokonać Spektora 6. Model wieńczący serię Spektor dostarcza dźwięk mocny 

i jednocześnie wyrafinowany. Jego konstrukcja jest solidna, dobre wrażenie 
robi zarówno obudowa, jak i wysokiej jakości przetworniki – para nisko-

średniotonowych z firmowymi membranami z domieszką włókna drzewnego 
i tekstylna kopułka wysokotonowa.

Sib Evo wprowadza nowy wymiar jakości dźwięku. Modyfikacje obejmują 
również odświeżony wygląd, a przede wszystkim kompatybilność z systema-
mi Dolby Atmos i DTS:X, której służą dodatkowe przetworniki promieniujące 

w kierunku sufitu. Dźwięk otoczy nas ze wszystkich stron, a bas zaskoczy 
dynamiką i rytmicznością. Trudno uwierzyć, że źródłem tak bogatego brzmie-

nia jest system małych głośników z dodatkiem dyskretnego subwoofera. 
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MUST HAVERefleks

EISA PO RAZ KOLEJNY PRZYZNAŁA WYRÓŻ-
NIENIA W DZIEDZINIE SPRZĘTÓW AUDIOWIZU-
ALNYCH. TE PRESTIŻOWE NAGRODY STANOWIĄ 
WYZNACZNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH WY-
ŁĄCZNIE NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW. JEST TO 
ABSOLUTNY MUST HAVE W SEZONIE 2017-2018!

Must   have 



WOLNOSTOJĄCY ZESPÓŁ GŁOŚNIKOWY HIGH-END KINA DOMOWEGO

SŁUCHAWKI HIGH-ENDOWY SYSTEM STEREO 

Q-Acoustics Concept 500 DALI PHANTOM S Series

Denon AH-D7200 Marantz SA-10 i PM-10

Wiele firm głośnikowych, wspinając się na wyższe pułapy jakości i ceny, 
robi to z wyraźnym wysiłkiem. Nie dotyczy to Q-Acoustics; jej nowy flago-

wiec – Concept 500 – jest gruntownie przemyślanym, rzetelnym projektem, 
opartym na wiedzy i doświadczeniu. Perfekcyjnie zestrojony układ przetwor-
ników zainstalowano w optymalnie wzmocnionej obudowie, o wielowarstwo-
wych, wytłumionych żelem ściankach. Brzmienie jest nadzwyczaj dokładne 

i neutralne, co służy każdej muzyce. Wykończenie – na najwyższym poziomie.

High-endowy system głośnikowy Dali jest montowany w ścianie, dostarczając 
fantastyczny dźwięk z instalacji niemal niewidocznej. Brzmienie jest 

w każdym calu wyrafinowane, jak z konwencjonalnych kolumn najwyższej 
klasy. Układ S-280 składa się z czterech przetworników, z których dwa 

tworzą hybrydowy moduł wysokotonowy, znany z najlepszych konstrukcji 
Dali; a dwóm nisko-średniotonowym towarzyszy para membran biernych, 
zapewniając rozciągnięcie charakterystyki do najniższych częstotliwości. 

Kiedy wybieramy słuchawki, szukamy dobrego brzmienia, ale nie możemy 
oszczędzać na wygodzie. Dobór materiałów powoduje, że AH-D7200 są jednymi 
z najprzyjemniejszych słuchawek w kategorii dużych, wokółusznych konstrukcji 

zamkniętych, a ich muszle z drewna orzechowego mają pozytywny wpływ 
zarówno na brzmienie, jak i na wygląd. Dźwięk jest podobny – obfity, przytulny, 

odpowiednio przejrzysty, unikający wyostrzeń, odpowiedni dla długich sesji.

Flagowy odtwarzacz Marantza i wzmacniacz zintegrowany tworzą parę 
osiągającą kolejne szczyty innowacji i jakości dźwięku. SA-10 odtwarza płyty 

SACD, CD i pliki cyfrowe na ekstremalnie wysokim poziomie, dzięki fir-
mowej technice Marantz Musical Mastering. PM-10 to pierwszy high-endowy 

wzmacniacz Marantza w klasie D, zawierający wyśmienite moduły Ncore, 
zapewniające wysoką moc przy niskich zniekształceniach.
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01 SUPERPRZENOŚNY

HARMAN KARDON GO + PLAY
1 100 PLN, www.jbl.com.pl

 Dzięki wyprofilowanemu uchwytowi ze stali 
nierdzewnej oraz wytrzymałemu pokryciu z mięk-
kiego materiału, ten spory głośnik Bluetooth bez 
problemu zniesie nawet długie i częste wyprawy. 
Przyciski umieszczone w górnej części obudowy 
są wytrzymałe i przyjemnie klikają. Znajdujące się 
z tyłu wejście USB służy do ładowania głośnika 
– a będzie to dosyć częste działanie, gdyż bateria 
wytrzymuje niezbyt imponujące 8 godzin. Niedo-
statek ten nadrobiony jest przez jakość dźwięku 
– wzmacniacz o mocy 100 W doskonale radzi sobie 
zarówno z basami, jak i wysokimi tonami.

01 SUPERPRZENOŚNY

NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ SŁOWU „PRZENOŚNE” – MOBILNOŚĆ TYCH GŁOŚNIKÓW 
NIE ZOSTAŁA OSIĄGNIĘTA KOSZTEM JAKOŚCI ODTWARZANEGO DŹWIĘKU.

Niech dźwięk będzie z tobą

JBL CONTROL X WIRELESS
2 600 PLN, www.jbl.com.pl

 Propozycja JBL jest warta swojej ceny, chociaż 
wbrew obietnicom producenta nie jest to sprzęt aż 
tak mobilny, jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy 
jednak od mocnych stron urządzenia: wysoka jakość 
wykonania zapewnia długotrwałe użytkowanie gło-
śników. Jakość dźwięku powala – zachwyca nie tylko 
stereofoniczna głębia dźwięku (30 watów mocy!) 
i odwzorowanie basów, ale również stabilność audio. 
Intensywność dźwięku przywodzi na myśl wykonania 
na żywo. Moc ta okupiona jest jednak niską pojemno-
ścią baterii – pełne naładowanie wystarcza jedynie 
na cztery godziny użytkowania.

03 SUPERIMPREZOWY

ACOUSTIC ENERGY AEGO BT2
1 200 PLN, www.acoustic-energy.co.uk

 BT2 to dobra opcja dla tych melomanów, którzy 
są gotowi poświęcić odrobinę jakości za dodatkową 
wytrzymałość i żywotność baterii. Aluminiowa obu-
dowa głośniczka kryje podwójne membrany o śred-
nicy 2,5 cala oraz dwa promienniki basów. Jedno 
naładowanie Aego BT2 starcza na aż 36 godzin 
ciągłego słuchania muzyki. Jak zatem prezentuje 
się jakościowo? Cóż, gdy nie „rozkręcamy” głośno-
ści zbyt mocno, sprzęt działa naprawdę świetnie. 
Urządzenie trochę gorzej radzi sobie z bardzo gło-
śnym odtwarzaniem dźwięku, a precyzja odtwarza-
nia jest nieco niższa niż u konkurencji. 

02 SUPERWYTRZYMAŁY
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06 SUPERTANI

04 SUPERPRECYZYJNY

05 SUPERST YLOW Y

ie oszukujmy się – 
możesz kupić tani 
głośnik Bluetooth 
i słuchać za jego 

pomocą muzyki. Brak dobrego 
odwzorowania basów, słabe 
oddanie głębi oraz niemoż-
ność zmiany ustawień odtwa-

Niech dźwięk będzie z tobą

LIBRATONE ZIPP COPENHAGEN
1 700 PLN, www.libratone.com

 Oprócz obsługi Bluetooth, Libratone Zipp z „edy-
cji kopenhaskiej” ma wbudowane WiFi. Dzięki temu 
można wykorzystać go jako urządzenie streamingo-
we do utworów ze Spotify, Tidala czy różnych inter-
netowych rozgłośni radiowych. Uwagę zwraca 
przede wszystkim oryginalny design urządzenia, 
z wykorzystaniem czystej wełny do pokrycia głośni-
ka. Jego osiągi również są niczego sobie – techno-
logia FullRoom pozwala na równomierne rozprosze-
nie dźwięku w pomieszczeniu, zaś 100-watowy 
wzmacniacz zapewnia przyjemne słuchanie – jed-
nak konkurencja zostawia je w tyle.

05 SUPERSTYLOWY

N

EDIFIER LUNA ECLIPSE
800 PLN, www.mp3store.pl

 Widać, że Edifier Luna Eclipse to głośniki kompu-
terowe, nie? Błyszczący plastik na obudowie może 
razić, chociaż na sam design i jakość wykonania 
urządzenia nie można narzekać. Pomijając kwestie 
estetyczne, jest to naprawdę sympatyczny sprzęt: 
głośniki charakteryzują się bardzo dobrą jakością 
dźwięku. Ten jest czysty i ciepły, a dzięki możliwości 
rozstawienia głośników, można łatwo dostosowy-
wać jego przestrzeń do wielkości pokoju. Basy są 
przyjemne, wysokie tony również. Bardzo dobry 
sprzęt za rozsądną cenę – o ile kogoś nie wkurza ten 
świecący po oczach plastik.

06 SUPERTANI

rzania dla różnych gatunków 
muzyki, sprawi, że poczujesz 
się, jakbyś słuchał swoich uko-
chanych utworów na przysło-
wiowym ziemniaku. Jeśli zależy 
ci na dobrej jakości dźwięku, 
warto zainwestować w coś 
z nieco wyższej półki. T3 przy-

gotowało poniższe zestawie-
nie głośników w przedziale 
cenowym od 800 do 2 600 
złotych. Ich potężne parame-
try i piękny design sprawią, 
że każda sesja obcowania 
z muzyką stanie się prawdzi-
wą przyjemnością.

B&O BEOLIT 17
2 300 PLN, www.horn.pl

 Beolit 17 charakteryzuje się dość dużymi roz-
miarami i wagą (prawie 3 kg), ale mimo tego jest 
zadziwiająco wygodny w transporcie. Jakościowo 
jest to najlepszy sprzęt w teście – żaden inny gło-
śnik nie dysponuje taką precyzją odwzorowywania 
dźwięków. Basy są ciepłe i mięsiste, zaś wyższe 
tony brzmią subtelnie i czysto. Posiada on ponadto 
szereg ciekawych funkcjonalności, w tym możli-
wość przypisywania funkcji do przycisków poprzez 
dedykowaną apkę BeoPlay. Wrażenie robi również 
długość życia baterii – do 24 godzin ciągłej pracy 
na jednym ładowaniu.

04 SUPERPRECYZYJNY
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WYOBRAŹ SOBIE SWÓJ DOM – PEŁEN WAŻNYCH DLA CIEBIE PRZEDMIOTÓW 
I NAJNOWSZYCH GADŻETÓW. MOŻE WARTO ZAINWESTOWAĆ W ICH 

DODATKOWĄ OCHRONĘ?

KAMERY 
BEZPIECZEŃSTWA

wój dom to twoja 
twierdza – nic dziw-
nego, że chcesz ją 
chronić jak najlepiej. 

Technologia poszła jednak na 
tyle do przodu, że zamiast bu-
dować fosy i mosty zwodzone, 
możesz posłużyć się znacznie 
wygodniejszymi w obsłudze 
kamerami bezpieczeństwa.

Potrzeba bezpieczeństwa człowieka 
i jego mienia – jedna z podstawowych 
potrzeb wyróżnionych przez Abraha-
ma Maslowa – jest jedną z głównych 
przyczyn popularności inteligentnych 
systemów ochrony. To właśnie zwięk-
szone bezpieczeństwo i możliwość 
kontroli nad stanem swojego domu 
jest jednym z głównych powodów, dla 
których decydujemy się na instalację 
systemów smart home. Kamery bez-
pieczeństwa działają na tej samej zasa-
dzie co systemy CCTV, dają jednak 
fantastyczną możliwość podglądania 
tego, co aktualnie dzieje się w domu 
z poziomu smartfona.

Popyt generuje podaż, dlatego na 
rynku dostępnych jest multum mode-
li, wariantów i typów inteligentnych 

kamerek bezpieczeństwa. Przegląda-
nie propozycji przypomina stąpanie 
po polu minowym – serio, sprawdź to 
sam. Zdziwiony? OK, teraz zamknij 
Google i weź kilka głębokich odde-
chów. Liczba możliwych opcji może 
na początku wydawać się przytłacza-
jąca, dlatego T3 postanowiło przyjść ci 
z pomocą. Po zapoznaniu się z niniej-
szym tekstem, będziesz doskonale 
wiedzieć, na jakie funkcje zwracać 
szczególną uwagę.

Na początek przyjrzyjmy się 
sposobowi działania i podstawowym 
funkcjonalnościom inteligentnych 
kamer bezpieczeństwa. W najprost-
szym ujęciu mamy do czynienia z reje-
stratorem wideo, który zapisuje nagra-
ny materiał lokalnie lub w chmurze. 
Najczęściej nagrywanie rozpoczyna się 
w momencie zarejestrowania jakiegoś 
ruchu, chociaż nie jest to reguła – nie-
które urządzenia rejestrują obraz bez 
przerwy. Większość modeli oferuje 
możliwość rejestracji dźwięków po-
przez wbudowany mikrofon, a nawet 
może odtwarzać dźwięk (np. twój głos 
ze smartfona).

Kamery bezpieczeństwa mogą być 

montowane na ścianach lub ustawiane 
na jakichkolwiek powierzchniach. 
Niektóre modele wymagają podłącze-
nia do sieci, niektóre działają na 
baterie. Większość z nich może łączyć 
się z siecią WiFi i transmitować obraz 
i dźwięk bezpośrednio do smartfona. 
Jest to jedna z najważniejszych zalet 
inteligentnych kamer – bezpieczeń-
stwo swojego domu można monitoro-
wać z dowolnego miejsca na świecie. 
Niektóre modele wykorzystują 
lokalizację telefonu do automatyczne-
go sprawdzenia, czy ktoś jest w domu, 
czy na urlopie. 

Wielki Brat patrzy 
Nie wszystkie urządzenia dostępne na 
rynku są swoimi wzajemnymi substy-
tutami. Do wyboru mamy urządzenia 
wewnętrzne, zewnętrzne, o miesza-
nym przeznaczeniu i „udające” syste-
my CCTV. 

Najpopularniejszymi rozwiąza-
niami są kamery wewnętrzne. Jest to 
w pełni logiczne – w końcu chcemy 
jak najlepiej chronić zawartość na-
szych mieszkań. Standardowa ka-
merka wewnętrzna najczęściej 
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wyposażona jest w opcję podglądu na żywo, 
dzięki czemu nawet siedząc w pracy, możesz 
mieć oko na to, co porabiają twoje dzieci lub 
zwierzęta domowe.

Coraz więcej konsumentów wybiera 
również kamery zewnętrzne. Oferują one 
funkcje podobne do swoich wewnętrznych 
odpowiedników, ale są dodatkowo uodpor-
nione na niekorzystne warunki pogodowe. 
Wiele z nich wyposażonych zostało w dodat-
kowe opcje montażowe, dzięki którym twoja 
kamera nie poleci do sąsiada przy pierwszym 
silniejszym podmuchu wiatru. W tym miej-
scu warto również wspomnieć o różnych 
„bajerach” – niektóre kamery umożliwiają 
podgląd – lub nawet rozmowę – z osobami 
czekającymi przed wejściem. 

Kamery uniwersalne są znacznie rzadziej 
spotykane niż ich wewnętrzni lub zewnętrzni 
kuzyni, ale wydają się one najbardziej wszech-
stronnym wyborem. Przeważnie producenci 
wyposażają je w zaawansowany system detek-
cji ruchu, czujniki do ciągłego monitoringu 
warunków panujących w pomieszczeniach 
oraz alarm, który skutecznie przestraszy każ-
dego naiwniaka, który odważy się na niepro-
szoną wizytę w twoim domu. 

Ostatnim rodzajem kamer, w które możemy 
się zaopatrzyć, są systemy podobne do CCTV. 
Przeznaczone są one do użytku zewnętrznego, 
bardzo rzadko bywają bezprzewodowe, a obraz 
zgrywają bezpośrednio na cyfrowy nośnik, 
a nie transmitują go w czasie rzeczywistym do 
smartfona. Czasami to sam nośnik wyposażo-
ny jest w obsługę WiFi i umożliwia zdalne 
przejrzenie nagranego materiału.

Zawężamy wybór... 
Jeśli wiesz już, jaki typ kamery wybrać, pora 
przyjrzeć się najważniejszym funkcjom, na 
które należy zwrócić uwagę.

Jakość nagrywania i transmisji wideo to 
jeden z kluczowych parametrów, który warto 

sprawdzić przed zakupem. Obecnie większość 
urządzeń oferuje jakość 1080p – a zatem świet-
ną jakość podglądu – chociaż niektóre z roz-
wiązań wciąż oferują maksymalnie 720p. 
Jakość obrazu transmitowanego do smartfona 
może być regulowana ręcznie lub automatycz-
nie – niektóre sprzęty nawet dostosowują 
jakość do aktualnej szybkości twojego łącza, 
dzięki czemu możesz mieć stały podgląd na 
dom nawet przy powolnym łączu. Słaby, bo 
słaby, ale jednak podgląd.

Należy również pamiętać, że sensor kamery 
inaczej działa w dziennym świetle, a inaczej 
w sztucznym (lub w nocy). Większość dostęp-
nych na rynku modeli wyposażonych jest 
w pewną formę noktowizji, ale najlepiej 
sprawdzają się te wyposażone w nadajniki 
podczerwieni (IR). Szczególnie dobrze wypada 
tutaj niewielkie i stosunkowo niedrogie urzą-
dzenie Canary (550 PLN, www.canary.is), 
które oferuje dobrą jakość obrazu zarówno 
w dzień, jak i w nocy.

Dobrej jakości obraz to jedno, ale nawet 
najczystsza transmisja nie uratuje sprzętu o sła-
bej detekcji ruchu. Najprostsze rozwiązania 
rejestrują każdy ruch niezależnie od jego 
źródła, istnieją jednak urządzenia, które 
włączają się jedynie w określonych przypad-
kach. Dzięki temu otrzymujesz mniej powiado-
mień i jesteś mniej skłonny je ignorować. 

Kamery 
uniwersalne 
są najbardziej 
wszechstronnym 
rozwiązaniem.

NETATMO WEATHER STATION
Osobista stacja pogodowa. Netatmo Weather 
Station mierzy poziom stężenia CO2, tempera-
turę, natężenie ha łasu oraz stopień wilgot-
ności w domu. Ponadto wyposażona jest ona 
w opcję przypominania o konieczności prze-
wietrzenia pomieszczeń.  
750 PLN, www.horn.pl

03

NETATMO HEALTHY HOME COACH
Urządzenie szczególnie przydatne dla rodzin 
z dziećmi oraz alergików. Dzięki Healthy Home 
Coach nauczysz się, jak optymalnie ustawiać 
temperaturę w pomieszczeniach i kiedy w łączyć 
nawilżacz powietrza. Kilka urządzeń można 
natomiast po łączyć w system monitoringowy. 
500 PLN, www.horn.pl

02

NETATMO WELCOME
Wspomniana w treści ar tyku łu wewnętrzna 
kamerka z funkcją rozpoznawania twarzy. 
Zapewnia doskona łą jakość obrazu (1080p!) 
w dzień i w nocy, lokalny zapis nagrań na 
karcie microSD oraz rozbudowane ustawienia 
pr ywatności i szy frowania danych.  
800 PLN, www.horn.pl

01

Presence od Netatmo 
to nie tylko urządzenie 
monitoringowe, ale 
również ref lek tor 
reagujący na ruch.
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Subiektywnie...
NAJLEPSZE  
OD NETATMO
W ofercie Netatmo znajduje się wiele 
produktów dla inteligentnego domu.
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Nasz wybór...
WYBIERAMY NAJLEPSZE 
DOMOWE KAMERY
Nasi eksperci wybrali dla was najciekawsze modele 
spośród tych dostępnych na rynku.

Jeś l i k toś ma na to ochotę, może przebierać w tysiącach dostępnych 
na r ynku urządzeń. Jednak kamera bezpieczeństwa to coś więcej niż 
fajny design lub niewygórowana cena – pamiętaj, że ma ona chronić twój 
doby tek. Nie war to wydawać pieniędzy na urządzenie, k tóre nie spe łni 
swoich funkcji. Dlatego wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji, nad 
k tór ych zakupem war to się zastanowić – niezależnie od tego, czy szu-
kasz sprzętu mobilnego, stacjonarnego, czy też czegoś do postawienia 
na zewnątrz, znajdziesz tutaj coś interesującego. No to do dzie ła! 

COCOON

D-LINK  
OMNA 180

Technologia wykrywania anomalii za 
pomocą fal dźwiękowych zastosowana 
w kamerce Cocoon brzmi jak żywcem 
przeniesiona z filmu science fiction, 
ale to skuteczne rozwiązanie. Ponadto 
sprzęt wyposażony jest w potężny 

alarm – dźwięk o natężeniu 90 decybeli 
skutecznie odstraszy każdego intru-
za. Osiem diod LED na podczerwień 
zapewni dobrą jakość obrazu nieza-
leżnie od warunków świetlnych.  
750 PLN, www.cocoon.life

Jedno z nielicznych 
dostępnych w sprze-
daży urządzeń kompa-
tybilnych z zapropono-
wanym przez Apple 
ekosystemem HomeKit. 
D-Link Omna 180 nie 
tylko świetnie wygląda 
– jak wskazuje sama 
jego nazwa, urządze-
nie wyposażone zo-
sta ło w soczewkę 
o kącie widoczności 
180 stopni, co daje mu 
(i tobie) niesamowite 
moż l iwości obserwa-
cji. Zarejestrowany 
w jakości 1080p mate-
ria ł przesy łany jest na 
kar tę microSD.  
970 PLN,  
www.dlink.com/pl

SUPERSPRYTNY

Blink jest malutki, ale potężny: na-
gr ywa wideo w doskona łej jakości 
1080p, informuje o wykr yciu niety-
powego ruchu i wyposażony jest 
w system nok towizji. Ponadto urzą-
dzenie jest ca łkowicie bezprzewo-

dowe – możesz ustawić je w dowol-
nym miejscu w domu i... zapomnieć 
o nim na dwa lata. Tyle bowiem wy-
trzymuje wbudowana w sprzęt bate-
ria. Nieź le, jak na takiego malucha! 
360 PLN, www.blinkforhome.com

BLINK

BEZPRZEWODOWY

NETATMO 
PRESENCE
Zewnętrzna kamera 
monitoringowa wypo-
sażona w funkcję od-
różniania ludzi, zwie-
rząt oraz samochodów. 
Presence posiada re-
welacyjną opcję zdal-
nego l ivestreamu, do-
stępną niezależnie od 
wykr ycia ruchu – moż-
na swobodnie podglą-
dać swoje otoczenie 
również w ciemno-
ściach. Kamera jest 
odporna na niekorzyst-
ne warunki atmosfe-
r yczne, a aluminiowa 
obudowa zapewnia 
elegancki wygląd oraz 
wysoką trwa łość.  
1 400 PLN,  
www.horn.pl

NA ZEWNĄTRZDLA FANÓW APPLE’A
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panującej w pomieszczeniu; jeśli ustawione 
zostaną wartości graniczne dla danego para-
metru, urządzenie prześle notyfikację na 
smartfona. Możesz wybrać również kamerkę 
Nokia Home (800 PLN, www.alstor.pl), która 
wyposażona jest w funkcję elektronicznej 
niani i pozwala na zdalną interakcję z dziećmi 
i zwierzętami domowymi.
 
Ależ to mądre! 
Zanim udasz się do sklepu i dokonasz wyboru, 
warto zastanowić się nad jeszcze kilkoma istot-
nymi czynnikami, które warunkują ogólną 
przydatność urządzeń. Niektóre spośród pre-
zentowanych gadżetów są samowystarczalne 
– kupujesz sprzęt, ściągasz dedykowaną apkę, 
dostosowujesz ustawienia i gotowe. Niektóre 
kamery mogą jednak zostać połączone z innymi 
urządzeniami i stworzyć „domowy ekosystem”.

Możesz  
samodzielnie 
zaprogramować 
ekosystem dla 
własnego domu.

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW WIDEO
JAK WYBRAĆ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE... I CZY W OGÓLE MAMY WYBÓR?

  Oglądanie transmisji na żywo z kamery bezpie-
czeństwa to bardzo wygodna opcja, ale czasami 
bardziej przydatna jest opcja archiwizowania da-
nych – jeśli kamera zarejestrowa ła moment pope ł-
nienia przestępstwa, kopia nagrania stanowi cenny 
materia ł dowodowy.

Gdzie zatem zapisywane są te wszystkie pliki 
w jakości 1080p? Cóż, to zależy od modelu kamery 
oraz indywidualnych preferencji producenta. Niektó-
rzy, jak Netatmo, minimalizują koszty usługi poprzez 
wprowadzenie zapisu lokalnego. Wideo trafia wtedy 
prosto na kartę microSD. Czasami znaleźć można 
sprzęt wyposażony w opcję przesyłania zarejestro-
wanego nagrania prosto do osobistej chmury (np. 
w usłudze Dropbox) lub na zdefiniowany wcześniej 

serwer FTP. Wszystkie te opcje są nieco bardziej 
pracoch łonne (trzeba samemu porządkować klipy), 
ale za to darmowe.

Istnieją nieco łatwiejsze, acz droższe opcje. 
Zarówno Nest, jak i Nokia oferują przechowywanie 
nagrań na własnych, zabezpieczonych serwerach – 
oczywiście za odpowiednią op łatą abonamentową. 
W uproszczeniu prawie każdy producent oferuje 30 
dni darmowego przechowywania, natomiast po up ły-
wie tego okresu klipy są kasowane – możesz jednak 
wykonać ich ręczny backup na telefon, tablet lub 
laptopa. Korzystanie z serwerów Nest kosztuje ok. 
40 PLN miesięcznie – za tę cenę otrzymasz również 
dodatkowe funkcje, takie jak możliwość definiowania 
stref aktywności. Trochę boli fakt, że opcje te nie 

są dostępne w podstawowej wersji Nesta, która jest 
dość kosztowna.

Ciekawe rozwiązanie proponuje Blink. Ta malutka 
kamerka wyposażona jest w ciągły dostęp do bez-
p łatnej chmury, jednak maksymalna długość zapisa-
nego na niej filmu nie może przekroczyć 10 sekund. 

Najbardziej wypasiona opcja? Zorganizuj własne 
centrum zapisu danych w modelu zbliżonym do tego 
znanego z systemów CCTV. Zapisywanie materia łu fil-
mowego bezpośrednio na dysk twardy ma wiele zalet, 
w tym możliwość niemal nieograniczonego nagrywa-
nia klipów o dowolnej długości. Rozwiązanie to jest 
jednak dość „hardkorowe” i wymaga dużego nakładu 
pracy przy instalacji – sam zdecyduj, czy jesteś goto-
wy na ca ły dzień wiercenia i przewlekania kabli.

Ciekawym przykładem jest Netatmo Welcome 
(900 PLN, www.horn.pl), kamerka wyposażo-
na w funkcję rozpoznawania twarzy. Dzięki 
temu unikniesz irytujących alarmów wysyła-
nych za każdym razem, kiedy twoje dzieciaki 
lub druga połówka wrócą do domu. Wariant 
przeznaczony do instalacji na zewnątrz – Ne-
tatmo Presence – rozpoznaje dodatkowo źródło 
ruchu i potrafi odróżnić np. przejeżdżający 
przed domem samochód od szwendającego się 
po okolicy kota sąsiada. Inne rozwiązania wy-
korzystują np. rozpoznawanie przestrzennego 
rozchodzenia się dźwięku i wibracji i rejestro-
wanie jakichkolwiek anomalii.

Inteligentne kamerki często wyposażone są 
w dodatkowe funkcje, które nie są bezpośred-
nio powiązane z bezpieczeństwem. Wspo-
mniane już urządzenie Canary posiada wbu-
dowany sensor temperatury i wilgotności 

Przykładem takiego rozwiązania jest Nest 
Cam, kamera współpracująca z systemem 
Works with Nest. Może ona zostać połączona 
z innymi kompatybilnymi sprzętami AGD, np. 
systemem oświetlenia Philips Hue. Kiedy 
kamera zarejestruje, że nikogo nie ma w domu, 
automatycznie prześle do systemu polecenie 
wyłączenia oświetlenia. Nawet jeżeli twoja 
wybrana kamera nie jest zoptymalizowana 
pod konkretny ekosystem, możesz samodziel-
nie zaprogramować łańcuch poleceń, który 
połączy kilka urządzeń. Umożliwia to serwis 
IFTTT (www.ifttt.com,  ang. If This Then That, 
w wolnym tłumaczeniu „jeżeli x, to y”). Dzięki 
niemu powiążesz ze sobą np. kamerę Netatmo 
Welcome z alarmem – jeśli urządzenie wykryje 

obcą osobę, włączy się alarm. Może rozwiąza-
nie to wydaje się chałupnicze, ale w praktyce 
sprawdza się doskonale.

Ostatnim ważnym elementem jest zapis wi-
deo. Wszystkie urządzenia archiwizują nagra-
nia w pewnym miejscu – albo lokalnie (na 
karcie pamięci bądź tradycyjnym dysku twar-
dym), albo w chmurze (na serwerach produ-
centa lub we własnej chmurze, np. na Dropboxie). 
Niektóre kamerki oferują opcję wyboru; ponadto 
czasami konkretna usługa może wiązać się 
z dodatkowymi kosztami. Aby dowiedzieć się 
więcej, zajrzyj do ramki poniżej.  

Blink to ma ła kamera, 
k tórej ży wotność baterii 
w ynosi aż do dwóch lat.
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JEŚLI CHCESZ KUPIĆ NAJLEP-
SZE PRODUKTY W SWOICH KA- 
TEGORIACH, TO TRAFIŁEŚ WE 
WŁAŚCIWE MIEJSCE. 

W dziale Elita znajdziesz przekro- 
jowe zestawienia topowych mode- 
li urządzeń w danej klasie, które 
niezależnie od swoich wad (jeśli  
w ogóle jakieś posiadają) zasługu- 
ją na naszą pełną rekomendację.

Z każdej kategorii produktów wy- 
selekcjonowaliśmy po sześć de- 

beściaków i choć pierwszemu miej- 
scu zawsze należy się prymat zwy- 
cięzcy, to pozostałe pięć pozycji  
z każdej z list również powinno być 
brane pod uwagę przed wyrusze-
niem na zakupy.

Na ostatniej stronie Elity przed- 
stawionych jest natomiast sześć naj- 
ciekawszych naszym zdaniem pro- 
pozycji na prezent, jaki możesz spra- 
wić sobie lub innemu zaprzyjaźnio- 
nemu wielbicielowi gadżetów.

Spis treści

PROWADZĄCA
AGNIESZKA 
STRADECKA

102  Elita
104  Smartfony
104  Tablety/Czytniki  
105  Telewizory
105  Blu-ray/Streamery 
107  Laptopy
107  Aparaty/Kamery

108  Domowe audio
108  S łuchawki
109  Smartwatche
109  Gadżety fitness
110  Inteligentny dom
110  Samochody
111  Szóstka na deser

Bądź na bieżąco  
z informacjami  
o najnowszych 
gadżetach.  
Odwiedź stronę 
www.magazynt3.pl

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH, CZYLI JAK 
NAJROZSĄDNIEJ WYDAĆ SWOJE PIENIĄDZE
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NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCHElita
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Zapoznaj  
się z Elitą…
PRZYWITAJ SIĘ Z DWUNASTOMA NAJLEPSZYMI 
GADŻETAMI, JAKIE MOŻESZ KUPIĆ JUŻ DZIŚ!

esteś czystej krwi tech- 
nologicznym freakiem? 
A może wręcz przeciw-
nie – po raz pierwszy 

trzymasz w ręku pismo poświęcone 
nowoczesnym gadżetom? Niezależ-
nie od odpowiedzi jaką udzieliłeś na 
powyższe pytania, zapraszamy cię 
do rzucenia okiem na zestawienie 
dwunastu najlepszych i najbardziej 
funkcjonalnych gadżetów, które 
możesz nabyć. 

Każde z zaprezentowanych tutaj 
urządzeń jest liderem w swojej ka- 
tegorii, zachwyca swą funkcjonal-
nością i zasługuje na pieniądze każ- 
dego miłośnika technologii. Z tego 
też powodu kształt tej listy będzie 
ulegał zmianie tylko wtedy, gdy na 
rynku pojawi się produkt zdolny zde- 
tronizować któregoś z dotychcza- 
sowych faworytów. O miejsce w tak 
ekskluzywnym klubie trzeba prze- 
cież mocno zawalczyć, prawda?

SM A RT FON Y

D OMOW E AU DIO SŁUC H AW K I

B ą d ź  n a  b i e ż ą c o  z  i n f o r m a c j a m i  o  n a j n o w s z y c h  g a d ż e t a c h .  O d w i e d ź  s t r o n ę  w w w . m a g a z y n t 3 . p l
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SAMSUNG S8/S8+
www.samsung.pl  
CENA 3 500 PLN  

S8 ma olśniewający wyświetlacz, olbrzymią 
moc obliczeniową oraz design, dzięki któremu 
wygląda tak, jak żaden inny smartfon.
ZDANIEM T3 Wydajność Galaxy S8 robi rów-
nie ogromne wrażenie, co drzemiący w nim 
technologiczny potencjał.

DENON CEOL N9
www.horn.pl 
CENA 2 600 PLN  

Cudownie wygląda, jeszcze lepiej brzmi  
i posiada niezwykle wysoką funkcjonalność. 
120-watowa moc muzyczna wystarczy, aby 
napełnić dźwiękiem całe mieszkanie.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy system audio, 
jaki możesz wstawić do salonu.

04

B&W P7 WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 1 800 PLN 

To jedne z najbardziej luksusowych słucha-
wek na rynku. Wizualny blichtr idzie tu 
w parze z nieuznającą kompromisów jako-
ścią brzmienia.
ZDANIEM T3 Masz gruby portfel i wysokie wy-
magania? P7 Wireless to model dla ciebie!

 01

J

TA B L E T Y/C Z Y T N I K I

 03 APPLE iPAD PRO 9.7
www.apple.com/pl 
CENA OD 3 000 PLN

Jasny wyświetlacz Retina, dwie pary 
głośników oraz potężny procesor A9X czynią 
z iPada Pro znakomite narzędzie do rozrywki 
i codziennego kontaktu ze światem.
ZDANIEM T3 Pan i władca rynku tabletów. 
Szybki, wydajny i olśniewająco piękny.

02

01



MONSTER CLARITY  
HD ON-EAR BT 
www.horn.pl 
CENA 800 PLN
Miażdżą basami, posiadają wejście USB do 
transmisji wysokiej jakości sygnału i można 
je obsługiwać z użyciem dotykowego panelu. 
ZDANIEM T3 To jedne z najlepszych bezprze-
wodowych słuchawek na rynku.

Yamaha WXAD-10
 Małe pudełko może i wygląda 

niepozornie, ale jest niedrogą 
opcją dla streamingu muzyki 
w jakości 24-bitów / 192 kHz 
przez moduły Bluetooth, Wi-Fi, 
AirPlay i inne kanały. Współpra-
cuje również z systemem  
multiroom Yamaha MusicCast.
800 PLN , www.tophifi.pl

Pioneer N-50A
 Jeśli uda ci się go nabyć w cenie 

promocyjnej, można powiedzieć, że 
wygrałeś los na loterii. Urządzenie 
posiada doskonale zintegrowany 
interfejs, rewelacyjną obsługę 
zdalną i wyśmienity upsampler, 
który poprawi brzmienie utworów 
w niższej jakości. 
2 550 PLN, www.pioneer-audiovisual.pl

Arcam rPlay
 Korzystające z platformy  

streamującej DTS PlayFi, najnowsze 
urządzenie Arcam  z serii „r” może 
i wygląda niepozornie, ale drzemie 
w nim bestia. Streamuj pliki w jakości 
do 192 kHz, a kupując kilka urządzeń 
zyskasz świetny i przyjazny użytkow-
nikowi system rozrywki multiroom.
2 090 PLN, www.arcam.co.uk

KUPUJEMY...
STREAMERY 
HI-RES
NAJLEPSZA JAKOŚĆ 
BRZMIENIA I ŁATWOŚĆ 
OBSŁUGI.

Elita
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Domowe audio S łuchawki
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

B&W P7 WIRELESS
www.tophifi.pl 
CENA 1 800 PLN 
To jedne z najbardziej luksusowych słucha-
wek na rynku. Wizualny blichtr idzie tu 
w parze z nie uznającą kompromisów jako-
ścią brzmienia.
ZDANIEM T3 Masz gruby portfel i wysokie wy-
magania? P7 Wireless to model dla ciebie!

AUDIO-TECHNICA 
ATH-MSR7NC
www.tophifi.pl 
CENA 1 600 PLN
Produkt ten oferuje fantastyczną jakość 
wykonania, porządne brzmienie oraz 
znakomicie działający system ANC.
ZDANIEM T3 Fantastyczne słuchawki  
z systemem aktywnej redukcji szumów.

AUDEZE SINE 
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Audiofilskie słuchawki wyposażone w swój 
własny układ przetwarzania dźwięku. 
Wyglądają świetnie, a swym brzmieniem 
zdobędą serce (i uszy) każdego melomana.
ZDANIEM T3 Najlepsze słuchawki, w jakie 
może wyposażyć się posiadacz iPhone’a.

MASTER & DYNAMIC MW50 
www.tophifi.pl 
CENA 1 500 PLN  
Skórzany luksus oraz znakomite doznania 
dźwiękowe, czyli najprostszy i zarazem 
najbardziej efektywny sposób na zyskanie 
uwagi każdego wymagającego audiofila.
ZDANIEM T3 Słuchawki premium, których 
wygląd i brzmienie rozpalają zmysły.

B&O BEOPLAY H7
www.horn.pl  
CENA 2 000 PLN 
Nie są tanie, ale za swój zakup odwdzięcza- 
ją się bajeczną jakością wykonania oraz 
brzmieniem zdolnym zaspokoić nawet naj- 
bardziej rozkapryszonego melomana.
ZDANIEM T3 Model wręcz stworzony dla 
wielbicieli luksusowego sprzętu audio.

DENON CEOL N9
www.horn.pl 
CENA 2 600 PLN
Cudownie wygląda, jeszcze lepiej brzmi  
i posiada niezwykle wysoką funkcjonalność. 
120-watowa moc muzyczna wystarczy, aby 
napełnić dźwiękiem całe mieszkanie.
ZDANIEM T3 Najwspanialszy system audio, 
jaki możesz wstawić do salonu.

SAMSUNG HW-MS650
www.samsung.pl 
CENA 1 700 PLN
Soundbar o perfekcyjnym wyglądzie i niesa-
mowitych jak na tej klasy sprzęt osiągach. 
Oferuje przestrzenny, donośny dźwięk 
i superprecyzyjne odwzorowanie tonów.
ZDANIEM T3 Funkcjonalność i piękno 
w jednym.

BLUESOUND PULSE
www.tophifi.pl 
CENA 2 500 PLN 
Wielofunkcyjny sprzęt grający, który nie 
tylko obsługuje wiele nowoczesnych tech- 
nologii, ale także wspiera popularne strea- 
mingowe serwisy muzyczne.
ZDANIEM T3 Audiofilskie urządzenie all-in-
one dla wymagających melomanów.

YAMAHA MCR-N670
www.tophifi.pl  
CENA 3 000 PLN  
Wygląda prześlicznie, obsługuje wiele roz- 
maitych standardów bezprzewodowej 
transmisji dźwięku i może stanowić ele- 
ment systemu multiroom.
ZDANIEM T3 MCR-N670 dowodzi, że kompak- 
towe systemy audio nadal trzymają się mocno.

B&O BEOPLAY M5
www.horn.pl  
CENA 2 700 PLN
Luksusowo wykonany głośnik Bluetooth, 
którego cylindryczny design umożliwia 
emisję wyśmienitej jakości brzmienia 
w pełnym 360-stopniowym zakresie.
ZDANIEM T3 Ten mały grający walec 
zmiażdży cię swoimi basami.

ELAC MIRACORD 90
www.tophifi.pl  
CENA 9 000 PLN  
Stylowy i rzemieślniczo wykonany gramofon 
dla melomanów, którzy nie uznają żadnych 
kompromisów i umieją docenić prawdziwe 
znaczenie słów „jakość premium”.
ZDANIEM T3 Obok tego gramofonu po prostu 
nie można przejść obojętnie.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

DOMOWE AUDIO / SŁUCHAWKI



Elita
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Inteligentny dom Samochody
W I E L K A S ZÓ ST K A W I E L K A S ZÓ ST K A

AUDI A5 SPORTBACK 
www.audi.pl 
CENA Od 210 600 PLN
Potężny silnik pozwala na płynne pokony-
wanie zakrętów, a ponadto nie konsumuje 
gigantycznych ilości paliwa. Zachwyca 
stylowe wykończenie wnętrza.
ZDANIEM T3 Dynamiczna jazda i efektowny 
wygląd. Prawdziwy majstersztyk.

VOLVO S90 D4
www.volvocars.com/pl 
CENA 323 180 PLN 
W swoim segmencie cenowym nie ma 
w zasadzie konkurencji. To piękne i nadzwy-
czajnie zaawansowane technologicznie auto.
ZDANIEM T3 Szykowna, nowoczesna i hoj-
nie wyposażona – z taką limuzyną podbi-
jesz każdą drogę.

VW PASSAT ALLTRACK
www.volkswagen.pl   
CENA 238 950 PLN
Jeśli siedzisz w świetnie wyposażonym au- 
cie typu kombi, a po wciśnięciu gazu war- 
tość 100 km/h pokazuje się na zegarach już 
w niecałe 6,5 s, to wiedz, że będzie się działo.
ZDANIEM T3 Kombi do zadań specjalnych, 
któremu niestraszne podmiejskie szlaki.

BMW M240I XDRIVE COUPÉ
www.bmw.pl 
CENA 295 227 PLN
Sportowe coupe BMW z 3-litrowym silnikiem 
o mocy 340 KM, zadziorną prezencją oraz 
wnętrzem, którego klasa zachwyci każdego 
wielbiciela motoryzacyjnego luksusu.
ZDANIEM T3 Z taką furą można bardzo łatwo 
wygrać walkę z kryzysem wieku średniego. 

MINI COOPER S CLUBMAN
www.mini.com.pl  
CENA 198 800 PLN
Jeden z najbardziej rewolucyjnych modeli  
w historii marki Mini. Jest większy od swych 
kuzynów, a w środku wygląda niczym 
wnętrze nowoczesnego apartamentu.
ZDANIEM T3 Mini przestało być mini, ale taki 
obrót spraw ma w sobie mnóstwo zalet.

ALFA ROMEO GIULIETTA 
1750 TBI VELOCE
www.alfaromeo.pl  
CENA 113 300 PLN
Kompaktowe gabaryty, wielki charakter 
i spora dawka nowoczesnych rozwiązań 
doprawiona szczyptą włoskiego uroku. 
ZDANIEM T3 Stylowa i dynamiczna motory-
zacyjna dama. Meravigliosa!

NETATMO PRESENCE
www.horn.pl 
CENA 1 400 PLN 
Najinteligentniejsza zewnętrzna kamera 
bezpieczeństwa na rynku. Poza nagrywa-
niem filmów Full HD, rozróżnia też ludzi, 
zwierzęta i samochody.
ZDANIEM T3 Mały „wielki brat”, który zadba o 
bezpieczeństwo twej hacjendy.

NETATMO 
WEATHER STATION
www.horn.pl 
CENA 750 PLN
Nowoczesna stacja pogodowa wyposażona 
w szereg rozwiązań odpowiedzialnych za mo-
nitorowanie różnych parametrów powietrza.
ZDANIEM T3 Z tym gadżetem szybko zapom- 
nisz o telewizyjnej prognozie pogody.

SYNOLOGY DS216PLAY
www.synology.com/pl-pl 
CENA 1 100 PLN 
Serwer NAS dający opcję podłączenia 
dwóch dysków o łącznej pamięci do 20 TB, 
rozwiąże wszystkie problemy z domowymi 
zbiorami cyfrowymi i ich udostępnianiem. 
ZDANIEM T3 Wygodny sposób na współdzie-
lenie plików nie tylko w domowym zaciszu.

TP-LINK HS110
www.tp-link.com.pl 
CENA 160 PLN
Wsadź ten gadżet do gniazdka, a zyskasz 
możliwość zdalnego włączania/wyłączania 
podłączonych do niego urządzeń oraz opcję 
kontroli zużywanej przez nie energii.
ZDANIEM T3 Wyjątkowo inteligentny 
pstryczek-elektryczek.

iROBOT BRAAVA JET
www.irobot.pl  
CENA 1 100 PLN
Brudny parkiet, poplamione płytki, zanie- 
czyszczona posadzka? Bez obaw – każdą  
z tych powierzchni doprowadzisz do ładu  
z pomocą robota mopującego iRobot.
ZDANIEM T3 Wyjątkowo efektywny robot do 
czyszczenia powierzchni płaskich.

3D ROBOTICS SOLO
www.euro.com.pl 
CENA 4 800 PLN
Jeśli szukasz amatorskiego drona, który 
pozwoli ci na coś więcej niż szpiegowanie 
sąsiadów przebywających w ogródku, to czym 
prędzej biegnij do sklepu po model Solo.
ZDANIEM T3 Kosztuje sporo, ale za to w po- 
wietrzu radzi sobie wprost rewelacyjnie.
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Bądź na bieżąco z informacjami o najnowszych gadżetach. Odwiedź stronę www.magazynt3.pl

INTELIGENTNY DOM / SAMOCHODY

Mophie Charge Force
 Wielofunkcyjny uchwyt na 

smartfona. Umożliwia nie tylko bez-
dotykową obsługę ekranu telefonu 
podczas jazdy i korzystanie z funkcji 
głośnomówiącej, ale również po-
zwala na bezprzewodowe ładowanie 
telefonu w trakcie jazdy i obracanie 
ekranu do pozycji poziomej. 
270 PLN, www.mophie.com

Kenu Airframe+ Leather
 Uchwyt na smartfona monto-

wany na kratce nawiewu. Gadżet 
wykonany został z prawdziwej 
skóry, dzięki czemu nie „rysuje” te-
lefonu. Rozsuwane ramię umożliwia 
umieszczenie wewnątrz uchwytu 
telefonu o przekątnej nawet do  
6 cali, wraz z etui lub pokrowcem.
130 PLN, www.alstor.pl

TYLT Y-Charge Quick Charge
 Dwuportowa ładowarka samo-

chodowa z technologią SmartDe-
tect. Współpracuje z urządzeniami 
Apple oraz wszystkimi modelami na 
Androidzie. Prąd wyjściowy 4,8 A oraz 
obsługa usługi QuickCharge zapew-
niają ultraszybkie ładowanie.
120 PLN, www.alstor.pl

KUPUJEMY...
DODATKI 
DO AUTA
UŁATW I UPRZYJEMNIJ 
SOBIE JAZDĘ AUTEM.


