TECHNOLOGIA

|

LAPTOPY

|

FELIETONY

|

TESTY

|

BIZNES

II_2019
www.techsetter.pl

POLSKI FILM O GRZE
LICHTSPEER
W SAN FRANCISCO
- WYWIAD
Z BORYSEM
NIEŚPIELAKIEM

Stacje dokujące
Lenovo Think
— przegląd
możliwości

RECENZJE LAPTOPÓW

Acer TravelMate X3410 Lenovo ThinkPad L580
MSI PS42 8RB Prestige RockBox Bold S
2

Spis_treści

04

Acer TravelMate X3410
Acer na drodze do perfekcji
Autor _ Krzysztof Grzegorowski

13

Lenovo ThinkPad L580

Niepozorna piętnastka z bogatym wypos...
R E C E N Z J E

Autor _ Kuba Kutzmann

22

MSI PS42 8RB Prestige

Prestiż nie musi być kosztowny
Autor _ Krzysztof Grzegorowski

31

RockBox Bold S
Kostka muzyka

Autor _ Krzysztof Grzegorowski

P O R A D N I K I

36

Stacje dokujące Lenovo Think
Przegląd możliwości

Autor _ Krzysztof Grzegorowski

W Y W I A D

41

Polski film o grze Lichtspeer
na GDC w San Francisco!
Wywiad z Borysem Nieśplakiem
Autor _ Grzegorz Borgo

3

Redaktor naczelny _ Kuba Kutzmann
Redaktor prowadzący _ Przemysław Wierzbicki

Autorzy _ Grzegorz Borgo
_ Krzysztof Grzegorowski
_ Kuba Kutzmann
Okładka i skład _ Ewa Buchta
_ EVENTLOOK

Koncepcja i realizacja _ EVENTLOOK
Partner technologiczny _ notebooki.pl

4

ACER NA DRODZE
DO PERFEKCJI
cer, czasami słusznie,
czasami niesłusznie,
jest różnie postrzegany
w
naszym
kraju.
Lecz
od
dobrych
kilku lat Tajwańczycy
przeszli do ofensywy. I w tej ofensywie
zdają
się
unikać
spektakularnych
i ryzykownych manewrów, pressingu
i zaskakujących zwrotów akcji, jednocześnie
od czasu do czasu wbijając konkurencji
szpilę, taką jak na przykład recenzowany już
przeze mnie, całkiem trafiony skądinąd, Acer
Swift 7 – najsmuklejszy laptop na świecie.

ACER
TRAVELMATE
X3410

Oprócz całkiem udanych komputerów dla
graczy wydawanych pod nazwą Predator,
laptopów konsumenckich z serii Swift oraz
Aspire, Acer przecież od lat tworzy notebooki
biznesowe pod nazwą TravelMate – nazwą
przejętą od amerykańskiego przedsiębiorstwa
Texas Instruments, którego dział komputerowy
Acer wykupił w 1997 roku. I wychodzi mu
to całkiem nieźle. Może nie są to maszyny
spektakularnie piękne, ale użyteczności im
odmówić nie można. Dwa lata temu Tajwański
gigant (bo przecież Acer to nie tylko laptopy
i komputery oraz adresowane im gadżety, ale też
monitory i inne urządzenia peryferyjne) wypuścił
na rynek TravelMate’a X349 – laptopa, który
zrobił bardzo dobre wrażenie nie tylko na nas,
ale też innych recenzentach. Dzisiaj zaś mamy
do czynienia z sukcesorem tamtej maszyny
– TravelMatem X3410. Niewielki, 14-calowy
notebook pierwsze wrażenie zrobił naprawdę
dobre, a w trakcie testów konsekwentnie starał
się tego dobrego startu nie zepsuć. Czy udało mu
się? Zapraszamy do zapoznania się z recenzją.

Krzysztof
Grzegorowski
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JAKOŚĆ WYKONANIA
I ERGONOMIA OBUDOWY
Osoba odpowiedzialna za projekt nowego TravelMate’a X nie poszła na łatwiznę, chociaż nie da się
ukryć, że projekt bazuje na wyglądzie poprzednika.
Mamy więc do czynienia z fundamentem bezpiecznym, ale niebanalnym. Znaleźć tu można zarówno
elementy zgodne z najnowszymi trendami, takie jak
szczuplutkie ramki ekranu, jak i klasyczne detale,
chociażby takie jak delikatnie zaokrąglone narożniki czy srebrne zawiasy wyraźnie kontrastujące
z matowym, czarnym korpusem laptopa.
Podobnie jak poprzednik, tak i X3410 zostały wykonany niemal w całości z aluminium. Czarna, jednolita płyta tworzy pulpit oraz pokrywę komputera
i w obu przypadkach możemy mówić o sporej solidności. Ani podnadgarstnik, ani okolice klawiatury
i touchpada nie mają tendencji do odkształcania
się, a mocniejszy nacisk prędzej ugnie cały korpus
z powodu szeroko rozstawionych gumowych nóżek
laptopa i braku odpowiedniego podparcia środka
konstrukcji, aniżeli metalowy panel. Podobnie
zaprezentowała się pokrywa TravelMate’a. Mimo,
że zupełnie odporna na wyginanie nie jest, to oferuje
całkiem niezłą wytrzymałość na nacisk. Dopiero
mocniejsze przyłożenie siły wywołuje na pracującej
matrycy niewielkie artefakty, które nie są zagrożeniem dla wyświetlacza.
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TravelMate X349 posiadał jeden szeroki zawias.
Tutaj nieco zmieniono koncepcję i klapę wsparto na
dwóch niewielkich mechanizmach pozwalających
na otwarcie notebooka jedną ręką. Zawiasy oraz
dekiel zostały tak ze sobą spasowane, że klapa nie
zasłania tylnej krawędzi i przez to – wylotu układu
chłodzenia. Skutkuje to tym, że zamknięty dekiel nie
pokrywa się dokładnie z tylną krawędzią laptopa.
Na szczęście nie wpływa to jakoś specjalnie na jego
estetykę. A jeżeli już o estetyce mowa – matowa
powierzchnia laptopa raczej stroni od tłustych śladów, które mogą zostawiać nasze dłonie. A nawet
jeżeli jakiś odcisk gdzieś się pojawi, to nie jest specjalnie wyraźny i nie rzuca się w oczy.
Testowanego Acera mogę także pochwalić
za wybór oraz rozstawienie złączy. Co prawda
niektórym może tutaj brakować interfejsu
Thunderbolt 3, ale nie szukajmy dziury w całym.
Wszystkie porty zostały ulokowane w tylnych
odcinkach bocznych krawędzi, dzięki czemu
zarówno osoby prawo- jak i leworęczne unikną
irytowania się na widok przewodów kłębiących
się w pobliżu strefy operowania myszką. Na
lewej krawędzi TravelMate’a znajdziemy gniazdo
LAN, dwa wyjścia obrazu (VGA oraz HDMI), USB

3.0 oraz USB typu C w funkcją przesyłania obrazu
oraz ładowania. Po prawej stronie zaś umieszczono kolejne dwa porty USB 3.0, uniwersalne
złącze audio oraz gniazdo zasilania, które swoimi
rozmiarami przypomina to z telefonów komórkowych sprzed ery ładowarek micro-USB i USB
typu C. W związku z tym, zasilacz wyposażono
w dość cieniutką wtyczkę, która wręcz budzi
niepokój o przypadkowe złamanie w trakcie
podłączania i odłączania laptopa od zasilania.
Bardzo miłą niespodzianką jest obecność
dwóch klapek serwisowych. Jedna z nich skrywa
dwa sloty SODIMM oraz jedno złącze M.2.
Cieszy to tym bardziej, że w poprzednik oferował wyłącznie RAM wlutowany w płytę główną.
Pod drugą klapką znajdziemy kieszeń na dysk
2,5-calowy. Dzięki temu rozwiązaniu, nawet laicy
będą w stanie w prosty sposób dostać się do
odpowiedniej kieszeni i zainstalować lub wymienić kość RAM czy dodatkowy nośnik.

OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PARAMETRY MATRYCY
luminancja: 273 cd/m2
kontrast: 1481:1
czerń: 0,18 cd/m2
paleta sRGB: 56%
paleta AdobeRGB: 38%

Ekran
Monitor bohatera testu zaskoczył nas na dwa
sposoby. Pierwsze zaskoczenie wynika z parametrów związanych z podświetleniem. Średnia luminacja wyniosła 273 nity, do tego mamy wyraźną
czerń (0,18 cd/m2), co w efekcie przełożyło się
na przyjemny dla oka, głęboki kontrast (1481:1).
Drugie zaskoczenie było już mniej przyjemne i dotyczyło pokrycia palety sRGB oraz
AdobeRGB – odpowiednio 56% oraz 38%
to nie jest wynik jakiego oczekiwaliśmy. Dla
pewności pomiary wykonywałem dwa razy,

7

256

260

256

268

270

262

287

249

263

PODŚWIETLENIE
za każdym razem uzyskując takie same rezultaty. Co prawda, konia z rzędem temu, kto dostrzeże różnice pomiędzy tymi wynikami a np.
60-procentowym pokryciem sRGB i 42 w przypadku AdobeRGB, co jest częstym widokiem w
przypadku matryc instalowanych w laptopach
biznesowych. Jednak mały niesmak pozostał.
Matryca IPS o rozdzielczości Full HD jest
jedyną opcją ekranu dla TravelMate’a X3410.

Klawiatura i touchpad

Głośniki

W X3410 znajdziemy klawiaturę o płytkach
rozsądnej wielkości, przez co nawet osoby
o większych dłoniach będą mogły z nią wygodnie
pracować. Czarne płytki o z białą czcionką są
wykonane z gładkiego tworzywa, które dość
często można spotkać w laptopach biznesowych,
szczególnie tych z nieco wyższych półek.
Klawisze są miękkie i przyjemne w dotyku. Co
prawda ich skok jest płaski i lekko twardy, ale
sprężysta odpowiedź mechanizmu w zupełności
to rekompensuje. W takcie pisania nie ma się
wrażenia pukania opuszkami w plastikową
deskę i to jest najważniejsze. Klawiatura
wyposażona została także w białe podświetlenie.
Jego intensywności, niestety, nie można
regulować, ale ciężko się do tego przyczepić,
gdyż LED-y świecą dobrze zbalansowanym,
wyraźny, ale nie jaskrawym, światłem.
Tak jak klawiatura jest po prostu solidna
i niczym specjalnym się nie wyróżnia, tak
wykonanie touchpada zasługuje oklaski.
Bardzo duża, wygodna płytka nie dość, że
została świetnie umieszczona (bliżej jej do
lewej krawędzi niż do prawej), to w dodatku jest
bardzo przyjemna w dotyku. Jej powierzchnia z
pewnością niejednej osobie ułatwi korzystanie z
windowsowych gestów oraz obsługę notebooka
w miejscach i w warunkach, gdzie z myszki
korzystałoby się ciężko. Gładzik, nazwany
przez Acera Precision Touchpad, posiada dwa
zintegrowane ze sobą przyciski pracujące
z wyraźnym, przyjemnie wyważonym klikiem.

Nierzadko przyszło nam narzekać na jakość
głośników w notebookach biznesowych.
Ostatnio jednak za jakość dźwięku chwaliliśmy
Toshibę Tecrę X40-E, a dzisiaj w równym rzędzie
z nią można ustawić testowanego Acera. Chociaż
umieszczonych bo bokach głośniczków nie
sygnuje żadna znana marka, to grają naprawdę
przyzwoicie. Nie są przesadnie głośne, ale
płynący z nich czysty dźwięk potrafi wypełnić
nawet nieco większy pokój. Dochodzące do
uszu fale dźwiękowe były dobrze zbalansowane
i udało się tutaj uniknąć szeleszcząco-kłującej
góry. Z głośniczków udało się nawet wydobyć
namiastkę tonów niskich, uzyskując w ten sposób
pełniejszy, przyjemniejszy w odbiorze dźwięk.
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Funkcje bezpieczeństwa
Podoba mi się, że Acer wykorzystał w swoim
nowym notebooku patent pojawiający się coraz
częściej w laptopach – skaner linii papilarnych
zintegrowany z przyciskiem uruchomienia
komputera. Niby nic wielkiego, a pozwala
zachować estetykę pulpitu i uchronić ją przed
wycięciem w niej dodatkowego „okienka” dla
czytnika. Ot, taki detal bardziej wpływający na
estetykę niż funkcjonalność. Oprócz skanera linii
papilarnych, Acer posiada zabezpieczenie danych
w postaci modułu TPM 2.0. Niestety, zabrakło

miejsca na slot Smart Card. TravelMate nie
może także zostać wyposażony w kamerkę IR lub
moduł łączności zbliżeniowej NFC. Trochę szkoda.

Łączność
W kwestii łączności zdecydowano się
postawić na najczęściej spotykaną opcję – kartę
sieciową WLAN zintegrowaną z Blutetooth 4.2
oraz kartę LAN. Niestety Acer nie przewiduje
konfiguracji wyposażonych w modem LTE,
więc jeżeli będziemy korzystać z laptopa poza
sieciami Wi-Fi, pozostanie nam opcja stworzenia
punktu dostępowego na naszym smartfonie lub
skorzystanie z modemu wpinanego do portu USB.

Testy_wydajności
Już parę razy widzieliśmy całkiem
mocno okrojone taktowanie trybu Turbo
w czasie testów wymagających większego zaangażowania procesora. Taki
urok ośmiowątkowych jednostek nowej
generacji Intela. Przestało nas to dziwić.
W trakcie godzinnego testu stabilności systemu procesor pracował bardzo
równo z taktowaniem oscylującym wokół
2,3 GHz. Czterordzeniowy Core i7 8550U
pracuje więc z zegarem przekraczającym
wartość bazową tylko o 500 MHz. „Tylko”,
ponieważ procesor posiadał spory zapas
termiczny utrzymując temperaturę 6162°C. Rzecz jasna ma to swoje odbicie
nie tylko w wydajności procesora, ale też
w kulturze pracy ultrabooka. O tym jednak za moment. Średni wynik w zapętlonym teście Cinebench R15 wyniósł 530

pkt., a najwyższa wartość w czasie testów
wyniosła 537 punktów. Co ciekawe, są
to wartości zbliżone do tych uzyskanych
podczas niedawnego recenzowania
przeze mnie Tecry X40-E… z tym, że tam
mieliśmy do czynienia z Core i5 8250U.
Okazuje się więc, że CPU z testowanego
Acera działa z przesadną ostrożnością.
Na szczęście w teście sprawdzającym
wydajność pojedynczego wątku, procesor
pokazał się z dużo lepszej strony.
Pisałem już, że pod jedną z klapek
serwisowych znajdują się dwa gniazda
dla układów pamięci operacyjnej. Model
testowy wyposażono w dwie kości po 8
GB każda, co dało nam w efekcie 16 GB
pamięci przesyłanej dwoma kanałami.

TravelMate X3410 to „biznesówka”
o charakterze ultramobilnym, więc
nie znajdziemy tutaj niezależnej karty
graficznej od NVIDII czy AMD. Liczyć
zatem możemy wyłącznie na „integrę”
w postaci Intela UHD 620. Jej wydajność
z pewnością nie zadowoliłaby graczy
ani grafików 3D, ale przy zadaniach
biurowych oraz prostej obróbce grafiki
2D odnajdzie się bez problemu.
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TravelMate X3410 - Core i7 8550U
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W gnieździe M.2 zaś, które znajduje
się pod tą samą klapką, co kości RAM,
zainstalować można dysk współpracujący z interfejsem SATA III. Taki nośnik
umieszczono w recenzowanym modelu.
Osiągi dysku SSD o pojemności 256
GB od firmy Micron nie miały prawa
rozczarować. Prezentowały raczej dobry standard dysków SSD SATA. Niemal
500 MB/s odczytu sekwencyjnego oraz
ponad 450 MB/s zapisu są wynikami jak
najbardziej słusznymi.
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Testy_baterii
TravelMate X3410 został wyposażony w akumulator o pojemności
62 Wh. Takiej pojemności nie można
nazwać małą, ale niestety nie przełożyła się ona na długość czasu pracy
laptopa. Nie ukrywam, że liczyłem na

ok. 7-8 godzin pracy w trybie przeglądania Internetu, jednak finalnie
uzyskaliśmy… 5,5 godziny. Wynik ma
prawo rozczarować, tym bardziej, że
w testowanej ostatnio Toshibie X40-E
mieliśmy baterię o pojemności 48 Wh,

która pozwalała pracować tym trybie
przez 2 godziny dłużej.
Czas pracy na baterii okazał się
sporą skazą na bohaterze testu. Bo jak
inaczej określić sytuację, gdzie ultramobilny notebook, z nie najmniejszą

przecież baterią, umożliwia pracę
tylko przez nieco ponad 5 godzin?
Coś tutaj ewidentnie nie zagrało tak
jak powinno, a szkoda.

Testy baterii
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Testy_kultury pracy
Największe rozczarowanie mamy
już za sobą, więc przejdźmy do nieco
przyjemniejszych spraw. Kultura
pracy nowego Acera, w przeciwieństwie do baterii, nie zawiodła. W trakcie pracy o charakterze biurowym
oraz w podczas przeglądania stron
WWW układ chłodzenia nie miał zbyt
wiele do zrobienia, w związku z czym
wiatraczek pozostawał praktycznie

uśpiony. Dopiero w czasie trwania
testu stabilności systemu dało się
usłyszeć cichy, jednostajny szmer
układu chłodzenia, dochodzący
do 40 dB. Tak więc śmiało można
założyć, że w zgiełku biura, a nawet
domowego pokoju ten dźwięk będzie raczej niedostrzegalny. Wcześniej pisaliśmy, ze procesor, nawet
w czasie ambitniejszych zadań,

nie nagrzewa się zbyt mocno, pracując ze sporym zapasem termicznym.
Skutkiem tego, obudowa laptopa
także nie ma okazji do rozgrzania
się. Widać wyraźnie też, że w trakcie
pracy z pakietem biurowym laptop próbuje chłodzić się pasywnie.
To że niektórych miejscach obudowy
temperatura w trybie pracy biurowej
jest nieco wyższa niż w przypadku
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chłodzenia zapracowanych podzespołów za pomocą wiatraczka jest
naturalnym następstwem tego
stanu rzeczy. Ostatecznie, laptop
zachowywał bardzo wysoką kulturę
pracy przez cały czas trwania testów,
a z niskiej temperatury obudowy
ucieszą się osoby lubiące pracować
z laptopem położonym na kolanach.
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PODSUMOWANIE
nowym laptopie z rodziny
TravelMate możemy powiedzieć dużo dobrego. Maszyna
okazała się godnym następcą
udanego TravelMate’a X349,
chociaż nie można powiedzieć,
że X3410 wypadł wzorowo. Ale po kolei.
Acer stworzył laptopa o stylistyce nawiązującej do współczesnych trendów, jednocześnie
pozostającego w stu procentach TravelMatem.
Wykonana głównie z aluminium czarna obudowa okazała się całkiem solidna, a przy tym
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wygląda bardzo schludnie. Na jej bokach znajdziemy w pełni zadowalającą liczbę portów, a
klapki serwisowe umieszczone na spodzie są
istnym strzałem w dziesiątkę. Podobnie zresztą
jak możliwość łatwej rozbudowy notebooka.
Trudno nie szczędzić miłych słów wyposażeniu notebooka – świetny touchpad, wygodna,
podświetlana klawiatura i przyjemne dla ucha
głośniki tworzą udany zespół. Szkoda tylko, że
matryca IPS prezentuje sobą tylko minimum
przyzwoitości. Oprócz tego, niektórym może
brakować możliwości instalacji modemu WWAN,

a krótki czas pracy na baterii może nie zadowolić
osób często korzystających z laptopa poza domem lub biurem.
Pod względem zestawu podzespołów X3410
wypada całkiem nieźle, chociaż asekuracyjne
pracujący CPU zostawił pewien niedosyt w czasie testów korzystających z wielordzeniowości.
Nie zawiódł za to dysk SATA. Podsumowując
– Acer TravelMate X3410 to całkiem porządny
laptop, ale do perfekcji nieco zabrakło. Szkoda.
Może kolejny TravelMate X stanie się jeszcze
bliższy ideałowi?

P O D S U M O WA N I E
A C E R T R AV E L M A T E
segment:		
optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			
mobilność:		

ultrabook biznesowy
• praca administracyjno-biurowa
• praca praca z pakietem Office oraz innymi
aplikacjami biznesowymi		
• praca z przeglądarką internetową
• praca z tekstem
• wysoka

kultura pracy:		

• świetna

modem WWAN w opcji:

• nie

opcje dokowania:		

• USB typu C

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			

X 3 4 10

• wytrzymała obudowa z aluminium
• klapki serwisowe na spodzie obudowy		
• możliwość zainstalowania dwóch dysków		
• świetny, duży touchpad
• czytnik linii papilarnych zintegrowany
z przyciskiem zasilania
• rozbudowany wybór portów		

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
wymiary i waga:		
			

328 x 238 x 20 mm
1,64 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i5 8250U
4 rdzenie, 8 wątków
1,8 - 4 GHz
TDP - 15 W
cache - 8 MB

dostępne CPU:		
			
			
przetestowane
i dostępne GPU: 		

Intel Core i7 8550U
Intel Core i5 8250U
Intel Core i3 8130U

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2 SATA 3
SAMSUNG MZNLN256HAJQ

obsługiwane dyski:		

1x SSD M.2 SATA 3

RAM:			
			

16 GB DDR4, 2400 MHz
2x 8 GB DDR4 max. 32 GB

Intel UHD 620

przetestowana matryca:
			
			

14,1 cala, Full HD (1920 x 1080 pikseli)
IPS, matowa
AUO403D, B140HAN04.0

wybór portów:		
			
			
			
			
			
			
akumulator:		
			

3x USB 3.0
HDMI
VGA
LAN
USB typu C z funkcją ładowania oraz przesyłania
obraz
u
audio in/out
62 Wh, 3-komorowy
Li-Ion

wyposażenie dodatkowe:
klapki serwisowe
			
czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania
			
czytnik kart pamięci SD
			
opcje gwarancji:		
2 lata
			------------			
carry-in
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NIEPOZORNA „PIĘTNASTKA”
Z BOGATYM WYPOSAŻENIEM
W DOBREJ CENIE
ohater dzisiejszej recenzji
to większy brat testowanego już ThinkPada L480,
czyli ThinkPad L580.
Główną różnicą między
tymi modelami jest format
– ThinkPad L580 jest maszyną o klasycznej piętnastocalowej przekątnej,
natomiast L480 to laptop o większej mobilności, zamknięty w konstrukcji o formacie 14 cali.
ThinkPady z rodziny L to niższa półka cenowa
w portfolio biznesowych maszyn od Lenovo,
jednak każda kolejna odsłona tej serii mogła
się pochwalić coraz bogatszym wyposażeniem.
Tym sposobem współczesne modele nie ustępują już w tej kwestii maszynom znacznie wyższej
klasy. Komfortowa klawiatura z podświetleniem?
Obecna. Ekran IPS o rozdzielczości Full HD?
Bez problemu. Modem 4G/LTE? Jest w opcji.
Sprzętowe funkcje bezpieczeństwa? Czytnik linii
papilarnych, moduł TPM oraz Smart Card w pełnej
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gotowości. Dokowanie? Wedle uznania – po kablu
z pomocą USB 3.1 typu C lub z wykorzystaniem
mechanicznej stacji dokującej nowej generacji.
A to wszystko w obudowie o klasycznie thinkpadowskiej aparycji, która może nie imponuje
fikuśną linią czy materiałami rodem z laboratoriów technologicznych Tony’ego Starka, ale
jest solidna i praktyczna, a to najważniejsze.
Czy model piętnastocalowy zachowa równie
długi czas pracy na baterii jak ThinkPad L480?
A może będzie mógł się pochwalić jeszcze lepszą kultura pracy? Na te pytania odpowiem
w poniższej recenzji.

JAKOŚĆ WYKONANIA
I ERGONOMIA OBUDOWY
Podobnie jak przypadku ThinkPada L480, także
model 15-calowy załapał się na nową obudowę.
W porównaniu do starszej wersji (L570) grubość
konstrukcji spadła o prawie 8 mm (do 23 mm),
a wagę laptopa zmniejszono o niemal 0,4 kg
(do równych 2 kg), więc podróżowanie na pewno
stanie się odczuwalnie łatwiejsze. Szczególnie
docenią to użytkownicy często zabierający laptopa poza biuro, preferujący większą przekątną ekranu niż w modelu L480.
W obudowie nie znajdziemy aluminium, stopu
magnezu czy materiałów wzmacnianych włóknem
węglowym i szklanym – nie oznacza to jednak,
że ThinkPad L580 został złożony z byle plastiku.
By sprzęt mógł się pochwalić solidnością godną
ThinkPada, producent sięgnął po polimer PC/
ABS, czyli hybrydę poliwęglanu i tworzywa ABS
(kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy). Polimer wyróżnia się zwiększoną
odpornością na uszkodzenia fizyczne, nawet
w niskich i wysokich temperaturach, oraz
dużą sztywnością i elektroizolacyjnością.
Obudowę utrzymano w czarnej, minimalistycznej tonacji i znajdziemy tu jedynie kilka niewielkich, czerwonych akcentów (dioda ładowania
zintegrowana z logo ThinkPad i TrackPoint).
Całość ma matową i delikatnie szorstką fakturę,
która całkiem nieźle broni się przed śladami po
palcach. Jeśli jednak uda nam się upaćkać pulpit
lub pokrywę, to obudowę bez większych problemów wyczyścimy „na sucho” – płyn czyszczący
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będzie potrzebny dopiero w przypadku, gdy
naprawdę „zapuścimy” naszego ThinkPada.

bardzo stabilnie utrzymuje nadaną mu pozycję
i nie wykazuje tendencji do „sprężynowania”.

Solidność obudowy nie budzi większych
zastrzeżeń, aczkolwiek ThinkPad L480 wypadał
pod tym względem nieco lepiej – mniejsza powierzchnia pulpitu i ekranu ułatwiała uzyskanie
oczekiwanej wytrzymałości. Pokrywa w L580
mogłaby być nieco lepiej usztywniona – matryca
dobrze broni się przed naciskiem, ale próby
wykrzywiania błyskawicznie wywołały efekt
prześwietlonych narożników na ekranie. Przy normalnym użytkowaniu nie powinno to być jednak
odczuwalne, gdyż raczej nikt nie traktuje sprzętu z
równie szorstką miłością, jak nasze laboratorium
testowe, a pokrywa, za sprawą swojej grubości i
wykorzystanego polimeru PC/ABS, dobrze
zabezpiecza matrycę na czas transportu.
Mocniejszy nacisk wywołuje niewielką reakcję
pulpitu jedynie na środku klawiatury i pod ekranem. Sztywność całej konstrukcji także wypada
nieźle i dopiero gdy włożymy więcej wysiłku
w próbę wykrzywienia całości usłyszymy ciche
skrzypienie torturowanego tworzywa. Obudowa
jest przy tym porządnie spasowana, choć do
poziomu ThinkPadów z serii X1 nieco jej brakuje.

Wybór i rozmieszczenie portów wypadają
identycznie jak w modelu L480. A zatem większość z nich trafiła na tylną część lewego boku
– dwa porty USB 3.1 typu C (w tym jeden będący częścią bocznego gniazda dokowania),
standardowy USB 3.0 oraz pełnowymiarowe
HDMI to zestaw, który sprawdzi się zarówno
w biurze, jak i np. podczas wyjazdowej konferencji. Na środku boku prawego doszukamy
się jeszcze kolejnego USB 3.0 oraz gniazda
słuchawkowo-mikrofonowego. Takie rozmieszczenie gniazd będzie sprzyjać wygodnej
pracy nawet w przypadku, gdy nie będziemy
się wspierać replikatorem portów lub nową
mechaniczną stacją dokująca. Jednie ulokowanie gniazda LAN jest średnio udane, ale
odczuje to niewielkie grono użytkowników.
Brak klapki serwisowej sprawia, że aby dostać
się podzespołów konieczny będzie demontaż
całego spodu. Nie jest to specjalnie skomplikowana procedura. Wymaga jedynie wykręcenie kilku standardowych śrubek i umiejętnego
odhaczenia zatrzasków – najlepiej za pomocą
karty kredytowej lub innego miękkiego plastiku. Gdy spodnia pokrywa opuści swoje
miejsce zyskamy dostęp do baterii, gniazd
pamięci, układu chłodzenia, karty sieciowej,
opcjonalnego modemu oraz zatoki dyskowej.

Zamknięte w metalowych tulejach zawiasy
pozwalają na odchylenie wyświetlacza o pełne
180 stopni. Co prawda, by podnieść pokrywę
musimy przytrzymać pulpit drugą ręką, ale
zwiększony opór zawiasów sprawia, że ekran

OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PARAMETRY MATRYCY
luminancja: 251 cd/m2
kontrast: 1042:1
czerń: 0,24 cd/m2
paleta sRGB: 65%
paleta AdobeRGB: 45%

221

223

215

210

250

223

205

236

215

PODŚWIETLENIE

Lenovo ThinkPad L580 możemy wybrać
z jednym z dwóch typów ekranu. W najatrakcyjniej wycenianych konfiguracjach znajdziemy
matową matrycę TN o rozdzielczości HD (1366
x 768) i nie pierwszy, i zapewne też nie ostatni,
raz stanowczo odradzam tego typu rozwiązanie. Archaiczna rozdzielczość oraz słaby kontrast i ograniczone kąty widzenia ekranu to nie
są warunki do komfortowej i wydajnej pracy.
Kategorycznie zatem powinniśmy sięgnąć po
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konfigurację z panelem obecnym w testowanym
modelu. Matowa matryca IPS o rozdzielczości
Full HD nie tylko generuje obraz o wyższej rozdzielczości, co przekłada się na większy obszar
roboczy i nieporównywalnie lepszą ostrość,
ale także oferuje znacznie wyższe parametry
obrazu. Mocny kontrast, przyzwoity poziom
podświetlenia oraz bardzo szerokie kąty widzenia docenimy nawet przy zadaniach biurowych. Nie jest to jednak matryca odpowiednia
do profesjonalnej obróbki grafiki – 65% palety
sRGB przy zadaniach biurowych lub podczas
seansów filmowych nie będzie problemem, ale
grafik będzie wymagać dużo wyższych wartości.

Znajomo wyglądająca „wyspówka” zajęła niemal całą szerokość pulpitu. Dzięki temu klawisze
mają duży format, kursory zostały odpowiednio wyeksponowane i nie zabrakło miejsca dla
bloku numerycznego. Klawiatura przeszła przy
tym kilka niby niepozornych, ale istotnych dla
komfortu pracy, zmian. Materiał z którego wykonano klawisze nie jest już delikatnie chropowaty,
lecz gładki i znacznie lepszej jakości. Żadnym
problemem nie będzie także znalezienie wersji
z białym podświetleniem, gdyż i taki dodatek
producent nareszcie przewidział w serii L.
Komfort pisania jest oczywiście fenomenalny
– soczyście głęboki skok klawiszy przekłada się
na bezkonkurencyjną wygodę pracy z tekstem,
a sprawdzony układ jeszcze w tym pomaga.
Gdy do kompletu dodamy pełnowymiarowy
blok numeryczny, uzyskamy jedną z najlepszych
klawiatur, jakie możemy znaleźć w laptopach
o administracyjno-biurowej specjalizacji.
Jak thinkpadowska tradycja nakazuje, laptop
daje nam dostęp do dwóch metod nawigowania
wskaźnikiem po ekranie. Umieszczony w centrum klawiatury TrackPoint to pierwszy z nich.
Klasyczny manipulator w czerwonym kolorze
to jedna z najbardziej charakterystycznych
cech laptopów tej marki. I mimo paru dekad
na karku, wciąż jest to rozwiązanie cenione
przez sporą cześć użytkowników – gdy już
opanujemy jego możliwości to podczas pracy
nie będziemy musieli odrywać dłoni od klawiatury, by np. przejść do okna z inną aplikacją. TrackPointowi towarzyszą trzy fizyczne
przyciski ulokowane tuż nad touchpadem.
Touchpad także zyskał na jakości wykonania. Palce praktycznie bez oporu przemykają się
po dość sporej płytce gładzika o teflonowej fakturze. Urządzenie jest przy tym bardzo precyzyjne
i pozwala na korzystanie z windowsowych
gestów, więc praca w trasie bez podłączonej myszy nie będzie żadnym wyzwaniem.

Wspierane przez oprogramowanie Dolby Audio
głośniki wypadają identycznie jak w ThinkPadzie
L480. A zatem są głośne, grają całkiem czysto
i bez problemu sprawdzą się przy biznesowych zastosowaniach w rodzaju
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Skype’a czy innej wideokonferencji.
Słabiej wypadają ich możliwości muzycznomultimedialne. Brak basu, spłaszczone brzmienie oraz dominację tonów wysokich można nieco
skompensować za pomocą wspomnianego
oprogramowania, ale i tak np. notebooki Dell
z rodziny Vostro mogą się pochwalić zdecydowanie lepszym systemem audio.

Tu także ThinkPad L580 wypada śpiewająco,
gdyż jedyną niedostępną w tym modelu opcją
jest kamerka IR z funkcją rozpoznawania twarzy.
Jednak bez problemu znajdziemy wersję dysponującą czytnikiem linii papilarnych, modułem
szyfrującym TPM oraz czytnikiem Smart Card.
Jeśli więc w laptopie będą przechowywane cenne
i poufne dane, co w sprzęcie biznesowym raczej
nie jest rzadkim zjawiskiem i byle fanaberią,
to mamy pewność, że ThinkPad L580 nie
wpuści do systemu osoby niepowołanej, a
dane przechowywane na dysku zostaną dla
większego bezpieczeństwa zaszyfrowane.

Ech, paradoksy sprzętu biznesowego…
Nierzadko w „biznesówkach” z wyższej półki,
o promobilnym profilu, nawet w opcji nie znajdziemy modemu. Natomiast w piętnastocalowym
ThinkPadzie klasy „medium” nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli więc często podróżujemy
z laptopem i zależy nam na stałym połączeniu
z Siecią, wystarczy jedynie wybrać model wyposażony w modem LTE/4G, umieścić kartę SIM
w gnieździe nad czytnikiem microSD i mamy
sprawę załatwioną. W wersjach bez modemu jest ono permanentnie zaślepione,
a brak instalacji antenowej uniemożliwia późniejsze doposażenie laptopa w ten dodatek.
W opcji nie zabrakło nawet łączności NFC,
co w sprzęcie ze średniej półki cenowej
także nie jest regułą. W standardzie znajdziemy oczywiście Wi-Fi oraz Bluetooth 4.1.

Testy_wydajności
Większość przygotowanych przez
producenta konfiguracji oparto o ósmą
generację niskonapięciowych procesorów Intel Core. Dzięki czterem fizycznym
rdzeniom i większej pojemności pamięci
cache, procesory z tej serii znacząco zyskały na wydajności i pozwolą na sprawną
pracę nawet przy zadaniach o wyższych
wymaganiach sprzętowych. Jednak duży
wypływ na osiągi ma w tym momencie
układ chłodzenia – jeżeli CPU będzie się
przegrzewał, to system ograniczy jego
taktowanie (szczególnie w trybie Turbo),
by ochronić sprzęt przed uszkodzeniem.
W przypadku ThinkPada L480 z tym

samym procesorem pod maską (Core i5
8250U) taktowanie obciążonego procesora wynosiło ok. 2,56 GHz, a jego temperatura osiągała ok. 70° C. Jak zachował się
ten sam procesor w większej obudowie?
Najwyraźniej inżynierowie Lenovo
uznali, że w modelu L580 procesor
może osiągnąć nieco wyższą temperaturę (przy czym 76° C to wciąż bardzo
bezpieczny pułap) i przy intensywnej
pracy mamy na zegarach 100 MHz więcej. Różnice w wynikach testów są
zatem niewielkie – ProBook 450 G5
z identycznym procesorem także nie
odstaje od ThinkPadów serii L.

PCMark 10
3 599
3 552
3 577

PCMark 10 – Score

ThinkPad L580 - i5 8250U

7 507
7 412
7 472

PCMark 10 – Essentials

ThinkPad L480 - i5 8250U

6 131
6 099
5 783

PCMark 10 – Productivity
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Cloud Gate
ProBook 450 G5 - i5 8250U
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ThinkPad L480 - i5 8250U

144
144
145

0

Jeżeli jednak do pracy potrzebujemy
nieco mocniejszego rozwiązania, by np.
komfortowo pograć w starsze gry, to możemy wybrać konfigurację z Radeonem
530 od AMD. Nie jest to układ klasy
gamingowej, ale i tak zapewni nam większe pole manewru od gołej „integry”.

5 783

Cinebench R15

CPU (single core)

Do zadań związanych z pracą biurową, prostej obróbki grafiki i multimediów oraz przeglądania zasobów Sieci
nie potrzebujemy niezależnego układu
graficznego – Intel UHD 620 z takimi
tematami poradzi sobie bez problemu,
dając nam także możliwość pracy wielomonitorowej z wykorzystaniem ekranów
o rozdzielczości 4K.

ProBook 450 G5 - i5 8250U

2 892
2 837

PCMark 10 – Digital CC

Najwyraźniej inżynierowie Lenovo
uznali, że w modelu L580 procesor
może osiągnąć nieco wyższą temperaturę (przy czym 76° C to wciąż bardzo
bezpieczny pułap) i przy intensywnej
pracy mamy na zegarach 100 MHz
więcej. Różnice w wynikach testów są
zatem niewielkie – ProBook 450 G5 z
identycznym procesorem także nie odstaje od ThinkPadów serii L.
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Testowany model wyposażono w korzystający z interfejsu PCIe NVMe dysk
M.2 o pojemności 256 GB. Choć nie jest
to najszybszy nośnik w swojej klasie
i tak jego obecność świetnie wpływa
na pracę laptopa. System i wszelkie
aplikacje startują znacznie szybciej niż
w przypadku dysków SATA, o nośnikach
talerzowych nie wspominając, a niewrażliwość dysku na wstrząsy i upadki to także
mile wdziana cecha – szczególnie, gdy
laptop będzie często towarzyszył nam
w podróżach.

4 208

Fire Strike
Time Spy

Dość nietypowo wypada kwestia
możliwości dyskowych w notebooku.
Choć mamy do czynienia z laptopem
o klasycznym formacie i z umiarkowanie
smukłą obudową, to znajdziemy w nim
tylko jedną zatokę dyskową. Trafić do niej
może dysk 2,5-calowy lub nośnik SSD
w formie karty M.2. By stworzyć konfigurację dwudyskową musimy w tym celu
wykorzystać gniazdo modemowe, dające
możliwość zamontowania w nim dysku
M.2 PCIe NVMe o pojemności do 128
GB. Identyczne rozwiązanie oferował
testowany już przez nas ThinkPad T580.

7 777
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Testy_baterii
Akumulator o pojemności 45
Wh zapewnia więcej niż przyzwoity
czas pracy na własnym zasilaniu.
W zależności od wykonywanych
zadań, energii zmagazynowanej
w baterii wystarczyło na 6 – 8 godzin
aktywnej pracy. Ośmiogodzinny dzień

pracy nie powinien zatem być problemem dla ThinkPada L580 i wychodząc
z biura na spotkanie z klientem nie musimy pamiętać o zasilaczu

Testy baterii
1,05
1,28

Pełne obciążenie (godz./min.)

ThinkPad L580 - i5 8250U
2,43

Przeglądanie sieci (godz./min.)

8,58

Praca biurowa (godz./min.)

7,47
6,36

Odtwarzanie filmów (godz./min.)

6,25
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Testy_kultury pracy
Bohater tej recenzji korzystał z grafiki zintegrowanej
z procesorem, a zatem jedynym
podzespołem wymagającym aktywnego chłodzenia był właśnie
CPU. Dzięki temu ThinkPad L580
może pochwalić się wzorcową
kulturą pracy – przy zadaniach
administracyjno-biurowych praca
wentylatora jest niesłyszalna,
a pełne obciążenie procesora

generuje wyłącznie cichy i łatwy
do przegapienia szmer. Mapy temperatury obudowy także nie budzą
zastrzeżeń. Przy zadaniach biurowych cała konstrukcja pozostaje
przyjemnie chłodna, natomiast
pod obciążeniem temperatura
odczuwalnie wzrasta jedynie nad
klawiaturą oraz na środkowej części
spodu.

Praca biurowa (° C)

czas pracy – 15 min.

taktowanie 2663 MHz

czas pracy – 30 min.
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PODSUMOWANIE
enovo
ThinkPad
L580
to notebook, który w sensownej cenie daje nam dostęp
do osiągów i wyposażenia
niezbędnych do komfortowej pracy. Czarna obudowa
o skromnej stylistyce nie
zawodzi pod względem solidności, a matowe
wykończenie konstrukcji ułatwia utrzymanie
schludnego wyglądu notebooka.
Chociaż nie jest to laptop z wyższej półki
cenowej to producent nie szczędził na jakości i wyposażeniu. Podświetlona klawiatura
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z blokiem numerycznym w niczym nie ustępuje rozwiązaniom montowanym w ThinkPadach
serii T, a touchpad i TrackPoint także trzymają wysoki poziom. W laptopie nie zabrakło
sprzętowych funkcji bezpieczeństwa, opcjonalnego modemu, łączności NFC oraz opcji
dokowania.
Równie dobrze notebook wypada pod względem konfiguracyjnym – ósma generacja
niskonapięciowych procesorów Intel Core
to zdecydowanie wyższe osiągi niż dwurdzeniowe układy z poprzednich lat. RAM
bez problemu rozbudujemy nawet do 32 GB

i możemy nawet liczyć na możliwość stworzenia konfiguracji dwudyskowej. ThinkPad L580
świetnie wypada także w temacie kultury
pracy. Laptop może się pochwalić cichym
i wydajnym układem chłodzenia, więc nawet
pod obciążeniem nie razi głośną pracą lub
ciepłą obudową. I chociaż mamy do czynienia
z maszyną piętnastocalową, to jej osiągi na
baterii nie odstają od wartości oferowanych
przez ukierunkowane na mobilność ultrabooki.

Na chwilę obecną trudno
o laptopa z lepszym
stosunkiem ceny do
możliwości i osiągów.

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

P O D S U M O WA N I E
L E N O V O T H I N K P A D
segment:		
optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			
			

L 5 8 0

notebook biznesowy
• praca biurowo-administracyjna
• praca z pakietem Office oraz innymi
aplikacjami biznesowymi
• prosta obróbka multimediów
• praca z oprogramowaniem projektowym
• sprzęt dla studenta
• sektor SMB

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
wymiary i waga:		
			

377 x 255 x 23 mm
2 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i5 8250U
4 rdzenie, 8 wątków
1,6 - 3,4 GHz
TDP - 15 W
cache - 8 MB

przetestowane GPU:
			

Intel UHD 620

mobilność:		

• niezła (jak na ten format)

dysk:			
			

kultura pracy:		

• wzorcowa

modem WWAN w opcji:

• tak

opcje dokowania:		
			

• USB typu C
• gniazdo dokujące

obsługiwane dyski:		
1x M.2 PCIe NVMe + dysk w gnieździe WWAN
			w konfiguracji bez modemu
			
lub
			
1x 2,5” + dysk w gnieździe WWAN
			
w konfiguracji bez modemu

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• solidna i praktyczna obudowa
• certyfikat MIL-STD-810G
• ponadczasowa stylistka
• wsparcie dla dysku M.2 lub 2,5”
• świetne osiągi na baterii
• podświetlana i odporna na
zachlapanie klawiatura
• matowa matryca IPS
• sporo dostępnych konfiguracji
• rozbudowane funkcje bezpieczeństwa

256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe
SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7

RAM:			
1x 8 GB DDR4, 2400 MHz
			-----------------			
max. 32 GB			
przetestowana matryca:
			
			
wybór portów:		
			
			
			
			
			
akumulator:		

15,6 cala, Full HD (1920 x 1080 pikseli)
IPS, matowa
N156HCE-EAA / LEN40BA
2x USB 3.1 typu C
2x USB 3.0
złącze dokowania
HDMI
LAN
audio in/out
45 Wh, Li-ion			

wyposażenie dodatkowe:
podświetlenie klawiatury
			
klawiatura odporna na zalanie
			
Bluetooth 4.1
			
modem WWAN
			
czytnik kart microSD
			TrackPoint
			
czytnik linii papilarnych
			
moduł szyfrujący TPM
			
czytnik Smart Card
			
łączność NFC
			
MIL-STD-810G
opcje gwarancji:		

1 rok

			
3 lata
			------------			carry-in
			on-site
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MSI PS42
PRESTIGE
TECHSETTER.PL _ RECENZJE
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PRESTIŻ
NIE MUSI BYĆ
KOSZTOWNY

wciąż kojarzy się głównie z komputerami oraz
akcesoriami dla graczy. Czy doznają z tej przyczyny jakiejkolwiek krzywdy? Wydaje mi się,
że nie. W końcu sprzęt gamingowy to ich,
tak zwany w korpomowie, „core-biznes”.
Laptopy, komputery stacjonarne, płyty
główne, monitory, słuchawki, myszki, klawiatury… sprzętu z charakterystycznym
logo z białym smokiem na rynku nie brakuje.
To że MSI tworzy stacje robocze, to już wiadomo od paru lat. Rodzina WE, WS, WT oraz
desktopy Vortex W to tak naprawdę „przemalowane” i inaczej wyposażone gamingówki.
No ale, koniec końców, pełnią rolę stacji roboczych i z tej roli wywiązują się całkiem nieźle.
Teraz jednak MSI coraz odważniej próbuje swoich sił w tworzeniu ultrabooków z prawdziwego
zdarzenia – przynajmniej to nam sugerują odświeżaniem nieco zapomnianej linii Prestige,
z której wywodzi się bohater tej recenzji. Póki
co, da się zauważyć, że MSI nie chce do końca
rezygnować z estetyki, którą mogliśmy oglądać
chociażby w gamingowym GS65 Stealth Thin.
Osobiście – cieszy mnie to. Dzięki temu wszystkie laptopy mają jakąś spójność stylistyczną,
są na swój sposób oryginalne, a jednocześnie
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portfolio producenta nie wygląda jak armia klonów. Poza tym, PS42 Prestige nie jest komputerem z tej samej półki, co chociażby XPS 13.
Ba! Nie próbuje nawet do niej aspirować. Bliżej
mu do ZenBooków, czy testowanego przez nas
niedawno Xiaomi Mi Air 13 – czyli półki cenowej, którą określiłbym jako „średnia wyższa”.
To że PS42 Prestige nie chce zrywać z multimedialnym rodowodem widać też po wyposażeniu. Tutaj, co prawda, sercem konfiguracji
jest procesor niskonapięciowy (Core i5 8250U),
a nie jednostka z literką „H” na końcu oznaczenia, a niezależnej grafice (GeForce MX150) brakuje wydajności GTX-ów. Ale mamy tutaj, między
innymi, układ chłodzenia z laptopów dla graczy,
oprogramowanie Nahimic 3, a nawet pomagającą zarządzać komputerem aplikację Dragon
Center, dobrze znaną miłośnikom MSI. Czas
więc sprawdzić jak PS42 Prestige poradzi sobie
w trakcie codziennego użytkowania. Czego można
po nim oczekiwać, a czego nam nie zaoferuje.

Krzysztof
Grzegorowski

JAKOŚĆ WYKONANIA
I ERGONOMIA OBUDOWY
Chociaż PS42 należy do rodziny Prestige,
to nie znajdziemy tutaj materiałów godnych miana
„prestiżowych” – magnezu czy włókien węglowych. Tak jak napisałem we wstępie – to nie ta
półka. Testowany MSI w całości został wykonany
z aluminium. Obudowy z tego metalu raczej już
dzisiaj nikogo nie rzucają na kolana, ale na pewno
są mile widziane. Budzą dużo większe zaufanie niż
zwykłe tworzywo. Chociaż zdarzały się laptopy, których jakość wykonania, nawet pomimo zastosowania stopu metalu, pozostawiała sporo do życzenia.
Na szczęście elegancka, matowoszara obudowa
z bardzo delikatnym wzorem szczotkowania na
podnadgarstniku i klapie do tej grupy nie należy.
Laptop jest bardzo spójny stylistycznie,
chociaż dla niektórych może okazać się nieco
nudny. Nie tylko obudowa nosi kolor stali,
ale też klawiatura i touchpad. Na pokrywie zamkniętego laptopa znajdziemy dobrze znane logo
smoka MSI, ale co z tego, skoro jest ono białe –
i w efekcie ledwie widoczne. Kolorystyczną
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jednolitość wieńczy białe podświetlenie klawiatury.Moda na maksymalne wyszczuplenie ramek
ekranu trwa w najlepsze, dzięki czemu PS42
swoim formatem bardziej przypomina laptopa
13-calowego. Wyraźnie to widać chociażby na
tle mojego służbowego ThinkPada T470p.
MSI PS42 Prestige może uraczyć użytkownika
całkiem sensownym wyborem i rozmieszczeniem portów. Z lewej strony ultrabooka umieszczono gniazdo zasilania, HDMI, USB typu C gen.
1 (czyli o przepustowości USB 3.0) oraz wejście/
wyjście jack. Prawy bok oferuje dwa porty USB
3.0, drugie USB typu C gen. 1 oraz niezbyt dobrze
ulokowane gniazdo dla linki antykradzieżowej.
Co prawda zdecydowana większość użytkowników po takie akcesorium nie sięga, ale korzystający z niego szybko dojdą do wniosku, że środek
bocznej krawędzi nie jest najlepszym miejscem
na gniazdo blokady. Oprócz portów, po lewej
stronie znajdziemy także czytnik kart SD.

OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PARAMETRY MATRYCY
luminancja: 284 cd/m2
kontrast: 1093:1
czerń: 0,26 cd/m2
paleta sRGB: 99%
paleta AdobeRGB: 68%

263

267

267

282

289

285

283

281

285

PODŚWIETLENIE
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Mimo że PS42 nie jest laptopem klasy
Premium, to zainstalowany w nim wyświetlacz
równie dobrze mógłby zostać zainstalowany
w takim sprzęcie. Ekran o rozdzielczości Full HD
i przekątnej długości 14 cali wyświetla
przyjemny w odbiorze obraz. Już gołym
okiem widać, że pokrycie palety kolorów
sRGB jest dużo wyższe niż standardowe
60%. Nie myliłem się, zostając jednocześnie
przyjemnie zaskoczony. Kolorymetr wskazał
pokrycie kolorów na poziomie 99% sRGB oraz
68% AdobeRGB. Pozostałe parametry, czyli
podświetlenie (284 nity), czerń (0,26 cd/m2)
oraz kontrast (1093:1), także prezentują wysoki
poziom. A zważywszy, że jest to wyświetlacz
IPS, to możemy liczyć też na bardzo szerokie
kąty widzenia. MSI nie przewiduje innej opcji
wyświetlacza dla PS42. Szczerze mówiąc,
można to uznać za właściwą decyzję. Panel
od Chi Mei oferuje na tyle dobre parametry, że
instalowanie, nieco na siłę w mojej opinii, czegoś
jeszcze lepszego nie ma najmniejszego sensu.
Ewentualnie MSI mogłoby sięgnąć po gorszej
jakości IPS-a lub TN-kę… tylko po co? Nie
można zapomnieć, że ultrabook ma charakter
multimedialny, a co za tym idzie – dobrze jest
konsumować treści na ekranie wysokiej klasy.

Szara klawiatura łatwo może znaleźć zarówno
swoich zwolenników, jak i przeciwników. Tych
pierwszych na pewno ucieszą duże, matowe
i przyjemne w dotyku płytki podświetlane na
biało. A jeśli ktoś lubuje się w płaskim i dość
sprężystym skoku klawiszy, to tutaj także MSI
trafiło w przysłowiową „dziesiątkę”. Z drugiej
strony zaś, klawisze ułożone są dość ciasno,
co początkowo może utrudniać bezwzrokowe
pisanie i poruszanie po klawiaturze, szczególnie
gdy mówimy o okolicach klawisza „Enter”
i strzałek. No i w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje
się prawy „Alt”, mamy klawisz ukośnika. „Alt”
jest co prawda obok, ale z początku nie jeden
i nie dwa razy omyłkowo wciśniemy „slasha”
w trakcie pisania „Grzegorz Brzęczyszczykiewicz,
Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody”.
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Płytka touchpada może i nie ma zbyt dużej
powierzchni, ale z gładzika korzysta się
wygodnie. Z początku trzeba będzie uważać
na zintegrowany z nią czytnik linii papilarnych,
ale mi dość szybko udało się przyzwyczaić do
jego obecności w lewym, górnym narożniku.
Chociaż słowo „narożnik” nie jest tu najbardziej
trafne, ponieważ po obu stronach górnej
krawędzi mamy wyraźne zaokrąglenie płytki.
Palec po matowej płytce śliska się bez żadnego
oporu, co ułatwia pracę, gdy nie mamy myszki,
ale przyczepię się nieco do zbyt twardego
„kliku” zintegrowanych z płytką klawiszy.

Chociaż MSI PS42 Prestige posiada, podobnie
jak większość gamingówek MSI, aplikację
Nahimic 3, służącą do całkiem precyzyjnego
zarządzania dźwiękiem, to w przypadku nie
najlepszej klasy głośników laptopa na niewiele
się to zdało. Umieszczone po bokach laptopa
głośniczki nie oferują nic więcej, co zwykłe
głośniki notebooków zwykły demonstrować.
Mamy szklistą, zbyt wyraźną górę, której nie
potrafi złagodzić nawet zabawa oferowanymi
przez centrum Nahimic 3 ustawieniami.
Od niskiego poziomu nie odbiega także bas.
A właściwie… to jego brak i bezskuteczne próby
chociaż symbolicznego wyeksponowania go.
Mało tego, dla głośniczków nie ma większego
znaczenia, czy system Nahimic jest włączony,
czy też nie – w obu przypadkach brzmią podobnie.
Znając możliwości systemu Nahimic już
od dawna, liczyłem na to, że chociaż na
zewnętrznych głośnikach lub słuchawkach
software pokaże nam swoje prawdziwe oblicze.
Jednak przeliczyłem się – różnica w jakości
dźwięku pomiędzy włączonym a wyłączonym
oprogramowaniem była niemal niesłyszalna.
Owszem, różnicę pomiędzy maksymalnie
podkręconym basem i sopranem da się
zauważyć, ale niewiele ponadto. Coś tutaj nie
zagrało tak jak powinno. Dosłownie i w przenośni.

SI nie adresuje PS42 do wyraźnie
wskazanego adresata. Materiały marketingowe
zarówno polecają ultrabooka grafikom,
osobom zajmującym się edycją zdjęć i wideo,
jak i graczom oraz „zwyczajnym” domowym
użytkownikom. Z tego powodu w laptopie nie
znajdziemy takich zabezpieczeń jak Smart Card
czy kamerka IR. Postawiono zatem za jedną
z coraz popularniejszych w laptopach
„cywilnych” funkcję – czytnik linii papilarnych.
Niewielki czujnik wkomponowany w
płytkę touchpada wykonuje swoje zadanie
poprawnie, umożliwiając całkiem szybkie
logowanie do systemu. Chociaż zdarzyło mi
się mieć problem z zakończeniem konfiguracji
czytnika, gdyż nie mógł „odczytać” mojego
palca na ostatnim etapie konfiguracji.
Laptopa także można zabezpieczyć linką
antykradzieżową, ale umieszczenie gniazda dla
niej na środku prawej krawędzi notebooka nie
zachęca do skorzystania z tego zabezpieczenia

Możliwości łączenia się z Siecią ograniczają się
wyłącznie do karty sieciowej WLAN (Intel Dual
Band Wireless-AC 3168). W cienkiej obudowie
nie umieszczono gniazda dla wtyczki RJ-45, nie
zaplanowano też instalacji modemu WWAN.:

Testy_wydajności
Za wydajność MSI PS42 Prestige
odpowiada jedna z najpowszechniej
instalowanych w notebookach jednostek – Core i5 8250U. Procesor bardzo
dobrze nam znany i potrafiący zaskoczyć swoją wydajnością. Niestety, zaskoczenie nie zawsze jest pozytywne,
a niekiedy wręcz rozczarowujące.
W przypadku bohatera recenzji bliżej

Multimedialne zacięcie PS42 podkreślane jest przez obecność niezależnej
karty graficznej NVIDIA GeForce MX150
z 2 GB własnej pamięci. Ta opcja pod
względem wydajności plasuje się pomiędzy zintegrowanymi CPU a najsłabszymi GTX-ami. Niestety nie jest do
układ, z którego będą mogli korzystać
zapaleni gracze, pragnący cieszyć się
najnowszymi premierami. Chyba że są
to gry o niskich wymaganiach sprzętowych. Dla zobrazowania, w Far Cry 5,
PS42 wygenerował na ustawieniach
niskich zaledwie 25 kl/s. Dla większej
płynności niezbędne będzie obniżenie
rozdzielczości. W związku ze zbliżającą
się premierą Metro: Exodus, sprawdziłem, czy ktoś będzie w stanie odświeżyć
sobie poprzednią część przygód Artema – Metro: Last Light (Redux). Okazało się, że na wysokich ustawieniach,
bez zaawansowanych efektów PhysX,
grze udało się wyświetlić 42 kl/s, czyli
w skrócie – da się grać.

mi jednak do przyjemniejszych emocji. Test stabilności systemu pokazał,
że CPU nie ma problemu z długą pracą
z częstotliwością mocno przekraczającą
wartość taktowania bazowego. Okazało
się też, że procesor nie przegrzewa się
i nie throttluje, co w ultrapłaskich notebookach multimedialnych wcale nie jest
oczywistością.

Intel Core i5 8250U
czas pracy – 15 min.

taktowanie 2493 MHz

czas pracy – 30 min.

taktowanie 2493 MHz

czas pracy – 60 min.

taktowanie 2495 MHz
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Wyniki wydajności również prezentowały się całkiem nieźle, ale do rewelacyjnego wyniku z ThinkPada T480 było
daleko. Tutaj udało się osiągnąć oczekiwaną, rozsądną wartość – 547 punktów.
Przy okazji testowania MSI PS42 bardzo
wyraźnie zarysowała się także różnica
w wydajności konfiguracji z ósmą generacją CPU a odpowiednikiem siódmej
generacji. Wystarczy porównać sobie
wydajność PS42 z wynikami z Mi Air 13
– laptopa o bliźniaczej konfiguracji, gdzie
jedyną różnicą jest starszy CPU.
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(° C)

Testowany MSI dysponuje wyłącznie
jednym slotem SODIMM, co oznacza, że
zainstalujemy w nim maksymalnie 16 GB
RAM-u pracującego w trybie jednokanałowym. Jednak nie jest to takie proste,
gdyż gniazdo dla pamięci operacyjnej
znajduje się pod klawiaturą. Żeby się do
niego dostać, trzeba zdjąć spodnią część
obudowy oraz płytę główną, co dla sporej liczby użytkowników będzie stanowić
dość poważną barierę. W wersji, którą
otrzymaliśmy na testy znajdowała się
kość o pojemności 8 GB.
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W systemie widoczny jest również
zintegrowany Intel UHD 620, który pomoże oszczędzać baterię oraz zachować
wysoką kulturę pracy laptopa, gdy wydajność niezależnej grafiki nie będzie
potrzebna.
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Testy_baterii
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Benchmarki graficzne i gry

MSI wyposażyło swojego ultrabooka w akumulator
o pojemności 50 Wh. Bateria zapewni nam możliwość
korzystania z komputera przez kilka godzin, w zależności od wykonywanych przez nas w danym momencie
czynności. Długą podróż pociągiem możemy umilić
sobie oglądając film – mamy na to 5 godzin. Jeżeli zaś

należymy do grona „pracusiów”, to niemal 6 godzin
działania w symulacji pracy biurowej powinno nas zadowolić. My w czasie testów przygaszamy matryce do
30%, ale jeżeli ktoś postanowi jeszcze bardziej ściemnić matrycę, to zyska kolejne, być może bardzo cenne,
minuty pracy. Lub rozrywki
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Testy baterii
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Testy_kultury pracy
MSI wykonało bardzo ciekawy krok. Mianowicie, zainstalowało w swoim ultrabooku chłodzenie
montowane zazwyczaj w notebookach gamingowych. Cooler Boost 3 składa się z dwóch wiatraków (co w sprzęcie o takich gabarytach nie jest
częstym widokiem) oraz trzech ciepłowodów. Cały
zestaw, wspierany oprogramowaniem Dragon
Center, pozwalającym na wybranie określonego
trybu pracy wiatraków, sprawuje się całkiem nieźle. W trakcie korzystania z laptopa, wyraźnie da
się usłyszeć, kiedy wykonywane zadanie wymagają od podzespołów niskiej wydajności, a kiedy
wysokiej. Oprócz tego, udało mi się odnotować

sporą różnicę głośności układu chłodzenia, kiedy
na wysokich obrotach pracował CPU, a kiedy CPU
wespół z kartą graficzną. W pierwszym przypadku generowany szum nie przekraczał 39 dB,
ale już pracujący GeForce MX150 powiększył tę
wartość o 6 dB. Na szczęście szum nie należał
do tych irytujących swoją barwą – nie miałem do
czynienia ze świszczeniem, co można policzyć
na plus. W trakcie testów prędkość wentylatorów była ustawiona na tryb automatyczny. Rozkład temperatur prezentuje się całkiem nieźle.
W czasie symulacji pracy biurowej, najcieplejszy punkt obudowy znajdował się pod spodem

Układ chłodzenia
Zadania biurowe (dB)
Pełne obciążenie (dB)

45

28

10

20

30

Praca biurowa (° C)
26

28

25

31

36

32

26

29

25

29

32

28

24

24

24

27

27

27

Pełne obciążenie (° C)
33

0

obudowy, a dokładniej – na środku tylnej krawędzi. Tam temperatura dochodziła do 36°C. Jak na
sprzęt o takie grubości, jest to do zaakceptowania, tym bardziej, że podnadgarstnik i klawiatura
pozostały chłodne. Metalowa obudowa robiła się
wyraźnie cieplejsza w czasie gry. Dało się to odczuć szczególnie w środkowych strefach obudowy,
zarówno pulpitu, jak i spodu, co wyraźnie pokazują
poniższe grafiki.
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PODSUMOWANIE
PS42 Prestige zrobił
na mnie pozytywne
wrażenie. Prezentuje
się przyjemnie dla oka, chociaż niektórym może
wydawać się za bardzo monochromatyczny.
W stosunkowo niewielkiej (jak na takie
wyposażenie) cenie otrzymujemy całkiem
sensowną konfigurację, w zupełności
wystarczającą, żeby móc wydajnie pracować
i od czasu do czasu rozerwać się przy grze lub
filmie. Zestaw składający się z Core i5, 8 GB RAM-u,
dysku NVMe oraz niezależnej grafiki podoła
temu bez większych problemów. Pozytywnie
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zaskoczyła mnie też kultura pracy bohatera
testu, gdyż, nie oszukujmy się, w segmencie
płaskich laptopów o niewielkich rozmiarach jest
z tym różnie, szczególnie gdy do głosu dochodzi
niezależne GPU. Miłą niespodzianką okazała się
jakość zainstalowanej matrycy. Żałować można
jedynie, że głośniki okazały się rozczarowujące.
Na szczęście, przy oglądaniu filmu lub słuchaniu
muzyki zawsze możemy użyć słuchawek czy
zewnętrznych głośników, a do takich czynności
jak rozmowa przez Skype’a, wbudowane głośniki
jak najbardziej się nadają. Jeżeli MSI myśli nad
kolejną generacją 14-calowego Prestige, to warto

zastanowić się, czy nie lepiej byłoby umiejscowić
kamerkę w standardowym miejscu. Wiemy,
że wąskie ramki ekranu nieco to utrudniają,
ale Dell i Asus jakoś sobie z tym radzą. Warto
też „uporządkować” nieco klawiaturę, co na
pewno podniesie komfort korzystania z niej.
W każdym razie, ja na nową generację będę czekał.
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P O D S U M O WA N I E
M S I P S 4 2 P R E S T I G E

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A

segment:		

ultrabook multimedialny

wymiary i waga:		
			

322 x 222 x 16 mm
1,2 kg

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			

• praca biurowo-administracyjna
• praca w podróży
• praca z grafiką
• prosta obróbka zdjęć i grafiki
• bezpośrednia praca z klientem
• praca z tekstem

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i7 8550U
4 rdzenie, 8 wątków
1,6 - 3,4 GHz
TDP - 15 W
cache - 6 MB

dostępne CPU:		
			

Intel Core i7 8550U
Intel Core i5 8250U

mobilność:		

• wysoka

przetestowane GPU:
			

NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Intel UHD 620

kultura pracy:		

• bardzo dobra

dostępne GPU:		
			

NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Intel UHD 620

modem WWAN w opcji:

• nie

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2, PCIe NVMe
SAMSUNG MZVLW256HEHP-00000

opcje dokowania:		

• USB typu C

obsługiwane dyski:		

1x M.2 PCIe NVMe/SATA 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			

• niezła kultura pracy
• świetny ekran
• przyjemna dla oka konstrukcja z aluminium
• niezła wydajność ogólna
• lekki i poręczny

RAM:			
8 GB DDR4, 2400 MHz
			-----------------			
max. 16 GB			
przetestowana matryca:
			
			

14,1 cala, Full HD (1920 x 1080 pikseli)
IPS, matowa
CMN14D5, N140HCE-EN2

dostępne matryce:		

Full HD, IPS, matowa

wybór portów:		
			
			
			

2x USB 3.0
2x USB typu C
HDMI			
audio in/out

akumulator:		
			

50 Wh, 4-komorowy
Li-poly

karty sieciowe:		

WLAN: Intel Dual Band Wireless-AC 3168

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			

czytnik linii papilarnych
czytnik kart pamięci
chłodzenie Cooler Boost 3
technologia True Color
system Nahimic 3
podświetlana klawiatura
Bluetooth 4.2

opcje gwarancji:		
2 lata
			------------			carry-in
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ROCKBOX
BOLD S
TECHSETTER.PL _ RECENZJE
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RockBox Bold S

KOSTKA
MUZYKA

łośniki bezprzewodowe
to temat z którym do tej
pory nie miałem do czynienia, więc tym chętniej
zabrałem się za rozpakowywanie paczki od Fresh
’n Rebel. W jej wnętrzu skrywał się fikuśny
kartonik z okienkiem, chroniący niedużą,
szarą kostkę, czyli głośnik RockBox Bold S.
To najmniejsze z urządzeń z tej serii – producent w swej ofercie ma także większe wersje:
M oraz L, które mogą pochwalić się pojemniejszym akumulatorem i funkcją powerbanku. Jeśli
jednak zależy nam na możliwie kompaktowym
formacie to model S będzie najsensowniejszym
wyborem. Co prawda Fresh ’n Rebel ma w swym
portfolio jeszcze mniejsze głośniki, zebrane
w serii RockBox (bez Bold), ale te urządzenia,
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w przeciwieństwie do bohatera tej recenzji,
nie mogą pochwalić się wodoodpornością.
A to jedna z głównych zalet RockBoxa Bold S,
gdyż opatulony nieprzemakalnym materiałem
sześcian nie boi się deszczu, porządniejszego
zachlapania czy nawet umycia pod bieżącą
wodą. Jeśli urządzenie wpadnie nam na chwilę
do jeziora także nic mu się nie stanie – klasa
wodoszczelności IPX7 oznacza, że nawet 30
minutowy pobyt pod wodą do głębokości 1
metra nie zrobi wrażenia na obudowie głośnika.
Głośnik możemy zatem bez obaw zabrać
na jacht lub inną łódkę, a jeśli zdarzy nam się
go zabrudzić piaskiem wystarczy go opłukać
i voila! – jak nowy. RockBox Bold S świetnie
sprawdzi się także na działce i wszędzie tam,
gdzie słoneczna i ciepła pogoda zachęcać będą
to zabawy z wodą. Jeśli nasi milusińscy ganiający

się z wężem ogrodowym potraktują głośnik strumieniem wody nic nie ma prawa mu się stać.
I tu wstęp zasadniczo miał się skończyć, ale
ostatnia wizyta w „Stolycy” uraczyła mnie widokiem młodego człowieka przechadzającego się
Alejami Niepodległości z głośnikiem Bluetooth
przystawionym do ucha (sic!) i naparzającego
jakimś, za przeproszeniem, hip-hopem. Pamiętajmy zatem, że nie zawsze i nie wszędzie nasz
głośnik będzie miłym dodatkiem do krajobrazu
i np. towarzyszący nam plażowicze mogą zgłosić
zastrzeżenia co do naszego gustu muzycznego.
A w skrajnych przypadkach – nawet spróbować naruszyć naszą nietykalność cielesną…

TECHSETTER.PL _ RECENZJE
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Konstrukcja
Jak już nadmieniłem, głośnik ma format
niedużego sześcianu o boku długości ok. 8,5 cm.
Gadżet waży 286 g, więc na pewno nie będzie
nam przeszkadzał w podróżowaniu. Producent
przewidział przy tym kilka wersji kolorystycznych
– przysłany do redakcji szary model prezentuje się
najbardziej neutralnie.
Boczne ściany „Boxa” pozostają odkryte,
natomiast reszta obudowy została opatulona
materiałem przepuszczającym dźwięk
i nieprzepuszczającym wody. Solidność głośnika
robi przy tym naprawdę spore wrażenie
– obudowa jest zwarta i bardzo wytrzymała,
więc trzeba będzie się wybitnie postarać by
ją uszkodzić.
Na boku lewym znajdziemy okrągłe przyciski
włącznika oraz aktywatora parowania Bluetooth.
Pod nimi, za ściśle przylegającą do obudowy
gumową zaślepką, skryto gniazdo ładowania
w formacie micro-USB oraz gniazdo jack 3,5mm,
pozwalające podłączyć głośnik do urządzenia
pozbawionego łączności Bluetooth. Natomiast
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Możliwości
na prawym boku doszukamy się wykonanego
z wytrzymałej gumy uchwytu pozwalającego na
przyczepienie głośnika do paska od spodni lub
plecaka. Uchwyt przymocowano do obudowy
za pomocą sporej śrubki, którą bez problemu
wykręcimy palcami, aczkolwiek nie możemy go
zdjąć, lecz jedynie „otworzyć” by np. zawiesić
głośnik na ramie leżaka.
Na górę RockBoxa trafiły trzy przyciski.
Lewy i prawy pozwalają na regulację głośności,
a jeśli je chwilę przytrzymamy to przewiniemy
playlistę do kolejnego lub poprzedniego utworu.
Środkowy przycisk to oczywiście „play/pause”
oraz możliwość odbierania lub odrzucania
połączeń telefonicznych, gdyż RockBox Bold S
sparowany z telefonem może także służyć jako
zestaw głośnomówiący.

Korzystanie z głośnika jest dziecinnie proste.
Wystarczy go włączyć i po chwili jego nazwa
pojawi się w spisie „bluetoothowych” urządzeń
w pobliżu naszego smartfona lub laptopa.
Producent zapewnia, że naładowany do pełna
akumulator wystarczy na 12 godzin grania i nie
jest to zawyżona wartość – głośnik towarzyszył mi
przy pracy ładnych parę dni i potrafił wytrzymać
nawet nieco dłużej.
Brzmienie RockBoxa Bold S jest przy tym
zaskakująco niezłe – szczególnie jak na tak
kompaktowe urządzenie. Tony wysokie nie są
przesadnie wyeksponowane, a średnie i basy
mogą się pochwalić niezłą soczystością. Przez
okres testów traktowałem go najróżniejszymi
gatunkami muzycznymi – od symfonicznych
soundtracków, przez dobitne „umcy-umcy” od
Rodg, po hardrockową ekipę Skunk Anansie
– i we wszystkich gatunkach głośnik
spisywał się bez zastrzeżeń. Zaskakująca
okazała się także jego maksymalna głośność
i RockBox bez problemu wypełni dźwiękiem
nawet średniej wielkości pokój. Warto tu także
wspomnieć, że dwa głośniki mogą ze sobą
współpracować i generować dźwięk w stereo.

PODSUMOWANIE
RockBox Bold S od Fresh ’n Rebel to całkiem
udany bezprzewodowy głośnik, który nie dość,
że nieźle wykonuje to, do czego został stworzony,
to raczy użytkownika dodatkowymi możliwościami. Jest solidnie wykonany i nie obawia się
wody, jednocześnie może się pochwalić całkiem
fajnym wyglądem – nieduży sześcian prezentuje
się nowocześnie i, nie sposób ukryć, nieco bajerancko, co dodaje mu charakteru.

Bateria bez problemu wystarczy na 12 godzin
pracy, a duża głośność i niezłe brzmienie pozwolą
na rozkręcenie plenerowej imprezy lub umilą
wakacyjnego grilla w towarzystwie znajomych.
Sprzęt nie zrywa łączności, a jego obsługa jest
bardzo prosta.
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Jeśli poszukujecie dobrego głośnika
Bluetooth, to warto rzucić okiem na
portfolio Fresh’n Rebel – z czasem
postaramy się sprawdzić możliwości
kolejnych modeli.

STACJE DOKUJĄCE
LENOVO THINK
– PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI
— PORADNIK —
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DLA WIELU PROFESJI DZIEŃ PRACY WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
1) PRZYJŚCIE Z LAPTOPEM DO PRACY, 2) WYPEŁNIANIE
OBOWIĄZKÓW, CZELENDŻE, ASAPY, PROJEKTY, REALIZACJA
TARGETÓW, 3) WYJŚCIE Z LAPTOPEM DO DOMU.
NIC ODKRYWCZEGO, NIE OSZUKUJMY SIĘ.

Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że siadamy
przy biurku, wyciągamy laptopa, następnie
podłączamy do niego monitory, później zasilacz, później myszkę, ewentualnie inne niezbędne akcesoria. Jesteśmy gotowi do pracy.
To że poskakaliśmy wokół biurka oraz kilka skłonów w kierunku do torby lub plecaka zaliczamy
na poczet codziennej gimnastyki. Później, po
zakończeniu pracy, musimy z powrotem
wszystko porozłączać i dopiero wtedy możemy
spakować laptopa i ruszyć do domu. Prostszym
rozwiązaniem wydaje się wyposażenie swojego
biurka w replikator portów lub stację dokującą,
która nie dość, że rozbuduje nam liczbę dostępnych gniazd, uzupełniając je między innymi
o te, których w laptopie nie mamy w ogóle,
to jeszcze pozwoli zrezygnować z codziennych
tańców przy biurku. Przychodząc do biura,
wyciągamy laptopa, podłączamy do stacji dokującej, możemy zaczynać pracę. Kończymy pracę,
wypinamy komputer ze stacji dokującej lub odłączamy jeden kabel i idziemy do domu. Proste.
Stacje dokujące to nie tylko większa ergonomia stanowiska pracy. Przeplatające się tu
i ówdzie przewody, szczególnie jeżeli nasze stanowisko pracy potrzebuje ich kilku, nie pomagają
w utrzymaniu estetyki miejsca pracy. Mało tego,
przewody wystające z obu boków laptopa mogą
czasem najzwyczajniej w świecie przeszkadzać.
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Tym razem bierzemy pod lupę portfolio stacji
dokujących od Lenovo. Akcesoria z rodziny Think
odznaczają się tymi samymi zaletami, które
przywołałem w nieco przerysowanej scence
powyżej. Lenovo nie posiada jednego, uniwersalnego dla wszystkich swoich nowych notebooków
rozwiązania, dlatego też wśród „docków” znajdziemy „wsuwane” czy podłączane portem USB
typu C w wersji 3.1 lub Thunderbolt 3. Warto
zatem wiedzieć jaka stacja dokująca będzie dobrze współgrała z wybranym laptopem. A jeżeli
z komputerem będzie kompatybilna więcej niż
jedna, to która będzie dla nas lepsza.
Wszystkie zaprezentowane poniżej stacje
dokujące charakteryzują się bardzo prostą stylistyką, pasującą do laptopów z Think-rodziny.
Cechą wspólną wszystkich akcesoriów jest
zatem czarny kolor (właściciele srebrnych
ThinkPadów mogą poczuć się nieco poszkodowani) oraz logo rodziny ThinkPad.

Krzysztof
Grzegorowski

ThinkPad
USB-C Dock

To niewielkie urządzenie, a może okazać się
bardzo pomocne. Adresowana ThinkPadom
stacja dokująca może współpracować nie tylko
z notebookami i tabletami z biznesowej linii
Lenovo, ale także z rodziną V. Stacja jest podłączana do komputera, jak można się domyślić,
za pomocą portu USB typu C i jest w stanie zasilać notebooka mocą 60 W.
Sam USB-C Dock waży zaledwie 0,3 kg, ma
17 cm długości i 3,3 cm grubości, więc na biurku
nie zajmie nam sporo miejsca. Jak na tak niewielką bryłę, akcesorium może pochwalić się
całkiem niezłym zestawem dostępnych portów.
Do dyspozycji mamy trzy wyjścia obrazu (2x
DisplayPort, VGA), trzy porty USB 3.0, z czego
jedno Always-On, dwa USB 2.0, jedno gniazdo
USB typy C (tylko dla danych), RJ-45 oraz uniwersalne gniazdo audio.

Model:		
ThinkPad USB-C Dock
Wymiary:		
33 x 171 x 80 mm
Waga:		
0,29 kg
Porty:		
2x DisplayPort
		
1x VGA
		
3x USB 3.0
		
2x USB 2.0
		
1x USB typu C
		
1x LAN
		
1x audio in/out
		
1x gniazdo dla linki 		
		
antykradzieżowej
Dokowanie:
USB typu C
Kompatybilność:
A475, A275, E585, E485, E580,
E480, E570,L380 Yoga, L380, L580, L480, Lenovo
tablet 10, Miix 720, Miix 520, Miix 510, Miix 510, T580,
T570, T480, T480s, T470, T470s, X1 Tablet Gen 3,X1
Tablet Gen 2, X1 Tablet Gen 1, X1 Carbon Gen 6, X1
Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X380
Yoga, X280, X270,Yoga 370, 13 Gen 2 Windows, 13 Gen
1 Windows, 11e Gen 5, Yoga 11e Gen 5, V330S-15ARR,V330-15ISK, V330-14IKB, V330-15IKB, ThinkPad 25
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ThinkPad Hybrid
USB-C with
USB A Dock
To rozwiązanie nieco bardziej zaawansowane,
ale żeby móc skorzystać ze wszystkich zalet
stacji, trzeba będzie ją podpiąć do komputera
za pośrednictwem gniazda USB typu C. Słowo
„hybrid” w nazwie nie wzięło się znikąd. Przewód wyposażony jest w przejściówkę z USB typu
C na USB typu A, co oznacza, że stację będzie
można podpiąć do właściwie każdego komputera wyposażonego w ten interfejs. Z tym,
że poprzez USB-A nie będziemy mogli zasilać
notebooka czy tabletu. Poprzez USB-C nie dość,
że podłączone urządzenie zasilimy, to jeszcze będziemy mogli skorzystać z funkcji Rapid Charge.
Sporą zaletą opisywanego „docka” jest obecność aż trzech portów USB 3.1 gen. 2 typu A
i czterech cyfrowych wejść dla zewnętrznych
monitorów. ThinkPad Hybrid poradzi sobie
z obsługą dwóch monitorów o rozdzielczości 4K.
Oprócz tego, stację wyposażono w dodatkowe
gniazda USB 2.0 typu A oraz jeden port USB typu
C, LAN oraz uniwersalne złącze audio.
Warto wiedzieć, że mimo obecności dwóch par
portów wideo, stacja obsłuży tylko dwa monitory
– po jednym na każdy blok złączy. Jeżeli podłączymy dwa monitory – jeden po HDMI, a drugi
po DisplayPorcie – do jednego bloku, „dock”
obsłuży jedynie monitor z DisplayPortem.

Model:		
ThinkPad Hybrid USB-C with
		
USB A Dock
Wymiary:		
30 x 210 x 80 mm
Waga:		
0,5 kg
Porty:		
2x DisplayPort
		
2x HDMI
		
3x USB 3.1 gen. 2 typu A
		
2x USB 2.0
		
1x USB typu C
		
1x LAN
		
1x audio in/out
		
1x gniazdo dla linki 		
		
antykradzieżowej
Dokowanie:
USB typu C lub USB 3.0
Kompatybilność:
E580, E480, E470, L580, L480,
L470, L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet 10, Miix 52012IKB, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, T460,
ThinkPad 25, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1
Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet Gen 3, X1 Tablet
Gen 2, 13 Gen 3 Windows, X280, X270, X260.

ThinkPad Pro
Docking Station
Wizualnie, Pro Docking Station nie różni się
od wersji Basic. Główną różnicą są dostępne
porty. W wersji Pro nie znajdziemy już złącza
VGA. Zestaw posiada za to złącze USB 3.1 typu
C, którego Basic nie ma. Oprócz tego, Pro Docking Station wyposażono w trzy USB 3.0 (jedno
Always-On), dwa USB 2.0, gniazdo LAN, dwa
DisplayPorty 1.4 oraz złącze audio in/out.
Kolejną różnicą jest zasilacz. Basic zadowolił
się moca 90 W, Pro Docking Station potrzebuje
zasilacza o mocy 135 W.
Stacja obsługuje rozruch PXE, Wake-On LAN,
oraz MAC Pass-Through. Jest i możliwość zabezpieczenia notebooka zamkiem Master Key Lock
(jako opcja). Ta stacja dokująca jest w stanie
obsłużyć maksymalnie dwa monitory o rozdzielczości 4K z odświeżaniem na poziomie 60 Hz.

Model:
ThinkPad Pro Docking Station
Wymiary:		
54 x 378 x 159 mm
Waga:		
0,74 kg
Porty:		
2x DisplayPort
		
3x USB 3.0
		
2x USB 2.0
		
1x USB typu C
		
1x audio in/out
		
1x LAN
		
1x gniazdo dla linki 		
		
antykradzieżowej
Dokowanie:
gniazdo dokowania ThinkPad
		
Side Docking Connector
Kompatybilność:
P52s, L580, L480, T580, P580p,
T480s, T480, X1 Carbon Gen 6, X280

ThinkPad Basic
Docking Station
Przechodzimy do stacji dokujących w bardziej
klasycznym wydaniu. Tego typu urządzenia są
doskonale znane osobom, które pamiętają lub
do dzisiaj korzystają ze starszych notebooków
i „docków”, dla których gniazdo znajdowało
się pod spodem laptopa. Współcześnie coraz
częściej odchodzi się od takiego rozwiązania.
Miejsce wewnątrz komputera, które uda się
„zaoszczędzić” rezygnując z gniazda dokowania,
przeznacza się np. na baterię (współcześnie
coraz bardziej płaskie potrzebują więcej
powierzchni niż „klocki” sprzed paru lat) lub
instalację bardziej rozbudowanego systemu
chłodzenia. Albo gniazdo dla dysku M.2. Opcje
są różne. I nie zawsze takie jak wymieniłem.
Do rzeczy. ThinkPad Basic Dock Station
należy do rodziny stacji dokujących, na których
stawiamy laptopa, a wtyczki łączące laptopa
z akcesorium znajdują się z lewej strony.
Po prostu wsuwamy je w odpowiednie gniazda.
Tak zadokowany laptop jest nie tylko zasilany,
ale też może pochwalić się większą ergonomią
– delikatnie podniesiony „kuperek” komputera
pozytywnie wpływa na komfort pisania,
podnosząc nieco klawiaturę.
Sama konstrukcja stacji może niektórym
odpowiadać, niektórym – niezupełnie.
Praktycznie wszystkie kable mamy
wyprowadzone na tył urządzenia, więc flanki
notebooka najpewniej pozostaną wolne od
przewodów i wtyczek. Jednak taka stacja
nie pozwala nam na dowolne ustawienie jej.
Laptop musi stać na niej i basta. Tak więc,
jeżeli ktoś życzy sobie mieć większą zdolność
do zarządzania przestrzenią biurka, pewnie
wybierze którąś ze stacji wymienionych wyżej.
„Dock” w wersji Basic oferuje rozsądny zestaw
portów. Analogowe i cyfrowe wejście wideo
(VGA i DisplayPort 1.4), cztery gniazda USB typu
A (2x USB 3.0 oraz 2x USB 2.0), „erjotka” i złącze
audio pozwolą na wyposażenie stanowiska pracy
w niezbędne dodatki.
Stacja obsługuje rozruch PXE, Wake-On LAN
oraz MAC Pass-Through. „Podstawowa” stacja
dokująca poradzi sobie z obsługą pojedynczego
ekranu 4K o odświeżaniu 60 Hz.
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Model:		
Wymiary:		
Waga:		
Porty:		
		
		
		
		
		
		
		

ThinkPad Basic Docking Station
54 x 378 x 159 mm
0,74 kg
1x DisplayPort
1x VGA
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x audio in/out
1x LAN
1x gniazdo dla linki 		
antykradzieżowej

Dokowanie:
gniazdo dokowania ThinkPad
		
Side Docking Connector
Kompatybilność:
P52s, L580, L480, T580, P580p,
T480s, T480, X1 Carbon Gen 6, X280

ThinkPad
Thunderbolt 3
Dock gen. 2
To ostatnia stacja dokująca Lenovo z rodziny
Think-urządzeń, którą podłączymy do laptopa za
pomocą kabelka. ThinkPad Thunderbolt 3 to rozbudowane rozwiązanie dla posiadaczy laptopów
wyposażonych w ten szybki i dość uniwersalny
interfejs.
Jeden z najbardziej rozbudowanych „docków”
od Lenovo wyposażono w pokaźny zestaw złączy, dość zbliżony do tego, co oferował Hybrid,
ale tutaj otrzymujemy dodatkowe gniazda
z przodu. Do wyboru mam cztery wejścia wideo
(2x Display Port 1.4, 2x HDMI 2.0), cztery porty
USB 3.1 gen. 2 typu A (z czego jedno Always-On), dwa Thunderbolty 3 (jedno z przodu, tylne
służy do połączenia stacji z komputerem) oraz
„erjotkę”.
ThinkPad Thunderbolt 3 połączymy m.in.
z urządzeniami z linii ThinkPad X1 oraz
„tetkami”. Również warto wiedzieć, że chociaż
z tyłu mamy cztery gniazda dla monitorów,
to gadżet obsłuży jednocześnie dwa. Warunek
jest taki sam jak w przypadku ThinkPad Hybrid
Docka – po jednym monitorze na blok gniazd.
Stacja obsługuje rozruch PXE, Wake-On LAN,
oraz MAC Pass-Through

Model:			
ThinkPad
			
Thunderbolt 3
			
Dock gen. 2
Wymiary:			
30 x 220 x 80 mm
Waga:			
0,53 kg
Porty:		
Przód:			
1x USB 3.1 gen. 2
			typu A
			
1x Thunderbolt 3
			
1x audio in/out
Tył: 			
2x DisplayPort
			
2x HDMI
			
3x USB 3.1 gen. 2
			typu A
			
1x LAN
			
1x gniazdo dla linki
			
antykradzieżowej
Dokowanie:		
Thunderbolt 3
Kompatybilność:		
ThinkPad X1 Yoga
gen 2, ThinkPad X1 Yoga gen 3, ThinkPad T570,
ThinkPad T580, ThinkPad P51s, ThinkPad P52s

ThinkPad Ultra
Docking Station
Jak można się spodziewać, jest to najbardziej rozbudowana stacja dokująca Lenovo
wyposażona w boczne konektory. Jednocześnie jej wymiary wcale nie są większe
od mniej zaawansowanych rozwiązań. Ultra
Docking Station, na wzór wariantu Pro, posiada
135-watowy zasilacz, opcje PXE Boot, MAC
Pass-Through, Wake-On LAN, obsługę funkcji
procesorów z vPro, a także możliwość dokupienia zamka Master Key Lock. Poza tym, Ultra
Docking Station jest w stanie, wg producenta,
obsłużyć aż trzy monitory w rozdzielczości 4K,
zachowując odświeżanie 60 Hz.
W skład zestawu złączy wchodzą cztery
gniazda USB 3.1 gen. 2 typu A (z czego jedno
obsługuje szybkie ładowanie), dwa porty
USB 3.1 typu C, aż cztery wejścia wideo (2x
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, VGA), LAN, oraz
gniazdo audio in/out. Proponowany zestaw
umożliwia stworzenie naprawdę zaawansowanego miejsca pracy. Takie rozwiązanie ułatwi zachowanie ładu na biurku – szczególnie,
gdy zajmujemy się szeroko rozumianą pracą
kreatywną w środowisku 2D lub 3D, nierzadko
wymagającą dostępu do wielu zróżnicowanych
urządzeń peryferyjnych (dyski, tablety graficzne, zewnętrzne monitory, aparaty, kamery,
zewnętrzne klawiatury, manipulatory 3D itp.).
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Model:		
ThinkPad Ultra Docking Station
Wymiary:		
54 x 378 x 159 mm
Waga:		
0,81 kg
Porty:		
2x DisplayPort
		
1x HDMI
		
1x VGA
		
2x USB typu C (10 Gb/s)
		
4x USB 3.1 gen. 2 typu A
		
1x audio in/out
		
1x LAN
		
1x gniazdo dla linki 		
		
antykradzieżowej
Dokowanie:
gniazdo dokowania ThinkPad
		
Side Docking Connector
Kompatybilność:
P52s, L580, L480, T580, P580p,
T480s, T480, X1 Carbon Gen 6, X280

WYWIAD

Z BORYSEM NIEŚPIELAKIEM
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POLSKI FILM
O GRZE LICHTSPEER
NA GDC W SAN FRANCISCO!
WSZYSTKO Z NAMI W PORZĄDKU,
NAGRADZANY FILM DOKUMENTALNY
OPOWIADAJĄCY HISTORIĘ WYDANIA GRY
LICHTSPEER, ZOSTANIE WYŚWIETLONY
NA FESTIWALU FILMÓW O GRACH
KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYM
W RAMACH GAME DEVELOPERS
CONFERENCE 2019.

REDAKCJA TECHSETTER.PL ROZMAWIA
Z TWÓRCĄ I REŻYSEREM FILMU,
BORYSEM NIEŚPIELAKIEM.
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Grzegorz Borgo: Walizki spakowane, bilety
gotowe?
Borys Nieśplak: Biletów właściwie nie spuszczam z oka (śmiech). Te na konferencję GDC warte
są więcej niż bilety lotnicze. Aktualnie jakieś 2000
dolarów za samą możliwość udziału w pięciodniowym wydarzeniu.
I to bez gwarancji uczestnictwa w najbardziej
obleganych wykładach.
Na tym polega dreszczyk emocji gwarantowany
przez organizatorów. W tym roku wszyscy będą
zapewne koczować przed drzwiami konferencji
prasowej Google. Gigant zapowiedział premierę
systemu streamingowego do gier, który ma
działać jako rozszerzenie przeglądarki.

Czyli jakość gier porównywalna do konsoli,
ale bez konieczności jej posiadania?
Dokładnie. Masz telefon lub smart TV – masz
konsolę. Wyciekły już wstępne wyniki testów tej
technologii. Działa imponująco. Osiągi na przeglądarce Google nie różnią się od tych na X-boxie.
To prawdziwa rewolucja, od której nie ma
odwrotu. Krążą plotki, że niedługo nawet gry
Microsoftu będą dostępne przez cloud gaming.
To bardzo ciekawy czas na rynku gier. Wiele się
zmienia.
Zmienia się także sama Games Developers
Conference. W tym roku konferencja ma być
prawdziwym świętem gier, z mocnym akcentem

na graczy, a nie tylko twórców.
To bardzo pozytywna metamorfoza. Jest dużo
wydarzeń towarzyszących. Oprócz samej
konferencji będzie także konferencja Virtual
Reality, expo, festiwal gier, gdzie przyznawane
są nagrody branżowe, czyli odpowiednik Oskarów w świecie gier. A oprócz tego festiwal filmów
poświęcony tematyce gier komputerowych.
Twój dokument został zakwalifikowany do
finału. Będzie walczył o nagrodę z pięcioma
innymi filmami z całego świata. Kto jest
największym konkurentem We are alright?
Rocznie wychodzi około 9000 gier. Wysyp rozpoczął się jakieś siedem lat temu, kiedy dużo
indywidualnych autorów lub małych zespołów
stworzyło gry, odniosło wielki sukces sprzedażowy i zarobiło grube miliony. Ich sukces
sprowokował kolejnych naśladowców. W konsekwencji niezależnych gier powstaje tak dużo,
że nawet jeśli masz dobry materiał, to możesz
nie zostać zauważonym w tłumie. W branży
zjawisko to nazywane jest indiepocalypse.
Bartkowi i Rafałowi, głównym bohaterom filmu,
udaje się przetrwać na rynku. Rzucają pracę
w korporacji, by robić to, co kochają najbardziej.
Przedsięwzięcie chłopaków było idealnym przykładem, żeby opowiedzieć o indiepocalypse.
Oni robią wszystko bardzo książkowo. Wiedziałem, że tam nie ma błędów w marketingu, nie ma
błędów w designie, że jeżdżą na targi i na konferencje. Wiedziałem, że ta gra jest po prostu dobra
i wróżyłem jej sukces. Może nie kupili Tesli i nie
pływają dzisiaj jachtem, ale przetrwali. Robią drugą
grę. Nie musieli wracać do pracy w korporacji.
Dokumentowałem realizujące się na moich
oczach marzenie.

Grzegorz
Borgo
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To historia
uniwersalna.
Każdy widz
może się
z nią
utożsamić.
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Dokumentowałem
realizujące się na
moich oczach
marzenie.

(...) to jest film o tym, jak się otwiera biznes.

To uniwersalny film opowiadający o drodze do
sukcesu?
Poprosiłem o opinię na temat filmu jednego
z kolegów, który nigdy nie grał w żadną grę komputerową. Byłem bardzo ciekaw jego reakcji.
Po obejrzeniu stwierdził, że to jest film o tym, jak
się otwiera biznes. W pełni się z tym zgadzam.
To historia uniwersalna. Każdy widz może się z nią
utożsamić. Zwłaszcza niezależni twórcy. Nieważne
czy produkują gry, filmy, artykuły, czy nawet malują obrazy. Chcą to robić na pełen etat i z tego żyć.
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Tobie się udało. Film We are alright odniósł duży
sukces, zwłaszcza jak na debiut reżyserski.
Nie mam szkoły filmowej ani ukończonych kursów.
Co prawda kino było moją pasją od zawsze, potrafiłem oglądać po pięć filmów dziennie, ale na tym
koniec. Kilka lat temu zostałem poproszony przez
znajomego o pomoc przy organizacji festiwalu
filmów optymistycznych Happy End. Zobaczyłem
wtedy kilka niezależnych produkcji filmowych
i pomyślałem, że to jest do zrobienia. Mój mit
reżysera, operatora i montażysty legły w gruzach.
Uświadomiłem sobie, że to nie jest aż tak mistyczne
i odległe. Chciałem podjąć wyzwanie. Zrozumiałem, że jestem to w stanie zrobić zupełnie sam.
Połączyłeś w jednej osobie wszystkie funkcje?
Po prostu nie było mnie stać na ekipę. Jako człowiek bez filmówki i bez debiutu, nie miałem szans
na dofinansowania czy dotacje. Stwierdziłem,
że jako wieloletni fotograf z obrazem sobie poradzę. Pozostał dźwięk. Uczyłem się go bardzo długo.
Parę miesięcy. Na początku krążyłem trochę jak
we mgle, ale w końcu wszystko zaczęło nabierać
właściwych kształtów. Tak zostałem reżyserem,
operatorem i montażystą. To bardzo rzadkie, że film
na tym etapie produkcyjnym powstaje dzięki jednej
osobie. Mi się udało i jestem z tego bardzo dumny.

Co było największym wyzwaniem?
Czas. Tworząc film, pracowałem jeszcze w korporacji. Wyobraź sobie, że masz 80 godzin materiału.
Po pierwsze trzeba to przejrzeć, po drugie wybrać
i usystematyzować. Przez osiem miesięcy wyglądało to tak, że po pracy siadałem do komputera
i montowałem jeszcze 6 godzin. Od strony technicznej najbardziej bałem się ustawień ostrości.
Całość nagrałem na autofokusie. Przy manualnym
ustawieniu po prostu nie dałbym rady. Dokument
został nakręcony cyfrowym bezlusterkowcem
z wymiennymi obiektywami. Jest to sprzęt mały,
lekki i prosty w obsłudze. Tak naprawdę to rozwój
technologii umożliwił mi nagranie i realizację filmu.
Jak wygląda produkcja dokumentu?
W większości przypadków najpierw jest pomysł,
potem scenariusz. Jeśli film dotyczy przeszłych
wydarzeń, to można sprawić, że na planie filmowym wszystko wydarzy się zgodnie ze scenariuszem. Oczywiście musi to być poprzedzone pracą
dziennikarską, aby wydobyć smaczki i zaplanować
poszczególne kadry. Jest też druga opcja. Jesteś
wtedy ty, kamera i uczestnicy wydarzeń. Idziesz
na żywioł i opowiadasz historię, która się dzieje.
Nie masz żadnej gwarancji na puentę, nie masz
żadnej pewności czy się uda ani jak skończy się
historia i czy w ogóle będzie miała jakąś narrację
filmową. Tą opcję wybrałem.
Zrezygnowałeś z kontroli nad filmem na rzecz
ekscytacji w procesie twórczym?
Tak. Kontrolę odzyskuje się na etapie montażu.
To podstawa tworzenia dobrego filmu. Jest nawet taka anegdota z historii kręcenia Czerwonego
przez Krzysztofa Kieślowskiego. Podobno przy
pierwszym pokazie sklejki wszyscy byli załamani;
sytuacja była dość dramatyczna. Potem film
wrócił na stół montażowy i powstało arcydzieło,
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bez konieczności dogrywania dodatkowych
scen. To, w jaki sposób ustawiasz poszczególne
elementy układanki, jak je łączysz, to jest kino.
Ty nie miałeś genialnego montażysty do pomocy.
Nie, ale zgłaszałem się do ludzi z branży filmowej jako no-name z prośbą o wskazówki.
Napisałem nawet do Agnieszki Glińskiej, jednej
z najlepszych montażystek w Polsce, znanej
z pracy dla Skolimowskiego. Odpowiedziała
w bardzo obszernym mailu, wypunktowując
sześć konkretnych uwag dotyczących struktury
mojego filmu. Zbyt mocno trzymałem się linii
czasowej, zapominając o zasadach dramaturgii
filmu. Wystarczyło, że jedną charakterystyczną
scenę przesunąłem w czasie i film nabrał
dynamiki. Jak za dotknięciem magicznej różdżki.
Co jest dla ciebie najważniejsze przy tworzeniu
filmu dokumentalnego?
W dokumencie musisz być szczery i prawdziwy.
Inaczej to nie zadziała. Po pierwsze emocje,
po drugie historia, a dopiero potem produkcja.
Jeśli nie potrafisz przenieść emocji z prezentowanego obrazu na widza, to film będzie jedynie
wydmuszką, nawet przy najpiękniejszych zdjęciach i najdoskonalszej produkcji. Zawsze trzeba
pamiętać o widzu i jego odbiorze.
Z jakimi reakcjami widzów spotkał się twój film?
Kilku odbiorców zawiodło się na tym dokumencie,
bo oczekiwało od niego, że dowiedzą się jak stworzyć grę. A ten film nie jest o tym. Jest o emocjach
towarzyszących procesowi twórczemu. Większość
widzów to docenia, dlatego wyświetleń ciągle
przybywa.
Przybywa też nagród.
Dla mnie największą nagrodą jest to, że mogłem
zrealizować ten projekt i pokazać go innym.
Podzielić się zawartym w filmie przesłaniem.
Na jednym z festiwali, DOCKer w Moskwie
(Moscow International Documentary Film Festival), miałem przyjemność rozmawiać z producentką, Agnieszką Janowską. Powiedziała mi,
że pierwszy film zawsze podświadomie robi się
o sobie. Tak też jest w moim przypadku. Marzenia
bohaterów to także moje marzenia. Nie chcę pracować przy biurku przez osiem godzin dziennie,
chyba że z własnej, nieprzymuszonej woli. To są
te same emocje, te same lęki i pragnienia. To jest
jedno proste i uniwersalne przesłanie – warto
realizować swoje marzenia, mimo czekających po
drodze trudności. GB

47

