
Najpiękniejszy mobilny 
dysk twardy na rynku.  

Świetna rzecz dla posiadaczy 
laptopów Apple.

reecom mHDD Slim 2TB udowadnia, że nawet tak nie- 
pozorne akcesorium jak przenośny dysk twardy można 
określić mianem dzieła sztuki. Nowa linia nośników 
niemieckiej marki już na pierwszy rzut oka nawiązuje 

swym wzornictwem do produktów Apple, co najbardziej widać na 
przykładzie obudowy. 

Została ona wykonana ze szczotkowanego aluminium, które 
w zależności od wybranego wariantu produktu może mieć szary, złoty 
lub srebrny kolor. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko różowego 
złota, jakie znakomicie pasowałoby do nowego 12-calowego MacBooka. 
Ogromną zaletą opisywanego modelu jest jego nadzwyczajnie smukła 
konstrukcja – przy grubości równej zaledwie 9 mm to najcieńszy ze 
znanych nam mobilnych twardzieli. Mając to na uwadze nie jest więc 
żadnym zaskoczeniem, że produkt Freecom prezentuje się zja- 
wiskowo i choć mamy tu do czynienia „tylko” z nośnikiem danych, to 
pod względem wyglądu wypada on wprost imponująco. 

Dysk ten może współpracować z urządzeniami korzystającymi 
z interfejsu USB-typu C oraz USB 3.0, a w opakowaniu znajdziemy 
dwa przewody z odpowiednimi końcówkami. Transfery danych 
wypadają bardzo przyzwoicie i oceniając wydajność pracy tego 
sprzętu doczepić się można jedynie do sporadycznego nagrzewania 
się obudowy podczas długich sesji kopiowania plików. Wysokość 
ceny (700 PLN za wersję 2 TB lub 480 PLN za 1 TB) jest dość dys- 
kusyjna, jednakże produkty klasy premium do tanich nigdy nie na- 
leżały, a takim z całą pewnością jest nowy dysk Freecom.
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Solidny i bezprzewodo- 
wy głośnik, posiadają- 

cy pokaźną jak na swoje niewiel- 
kie rozmiary funkcjonalność.

hoć system Yamaha MusicCast jest już obecny na rynku 
od jakiegoś czasu, to brakowało nam w nim głośnika, 
który z racji kompaktowych wymiarów idealnie wpisy- 
wałby się w koncepcję rozwiązań typu multiroom. 

Lukę tę znakomicie wypełnił WX-010, zapewniając swym potencjalnym 
nabywcom wysoką funkcjonalność oferowaną przez sprzęt z powodze- 
niem mieszczący się na nocnym stoliku. Ten mierzący 16 cm wysokości 
głośnik został zaprojektowany w podobnej stylistyce co inne urządzenia 
z linii MusicCast, a jego wzornictwo stanowi przyjemne dla oka połącze- 
nie elegancji oraz stonowanego designerskiego minimalizmu. Za gene- 
rowanie brzmienia odpowiadają tutaj 90-milimetrowy przetwornik nis- 
kotonowy, tweeter oraz para pasywnych radiatorów. Cała ta trzódka nie 
ma problemu z dostarczeniem wyrazistego i pełnego detali dźwięku, 
który w przypadku posiadania dwóch głośników może być dystrybuo- 
wany również w systemie stereofonicznym.

WX-010 obsługuje praktycznie większość ze standardów bezprze-
wodowej transmisji, oferując m.in. wsparcie dla Wi-Fi, Bluetooth czy 
AirPlay. Mocną stroną tego produktu jest towarzysząca mu aplikacja 
MusicCast Controller, z pomocą której nie tylko skonfigurujemy system 
multiroom, ale także zyskamy dostęp do wielu opcji związanych z obsłu- 
gą rozmaitych źródeł dźwięku. Oprócz urządzeń mobilnych czy kom- 
putera mogą być nimi również dyski NAS, serwisy streamingowe (Spotify) 
czy internetowe stacje radiowe. Mamy tu więc do czynienia z naprawdę 
ciekawym produktem, który pełnię swych możliwości pokazuje jednak 
dopiero podczas współpracy z innymi urządzeniami z logiem MusicCast.

Yamaha WX-010Freecom mHDD Slim 2TB
Z TYM MALEŃSTWEM SZYBKO PRZEKONASZ SIĘ O ZALE- 
TACH SYSTEMÓW TYPU MULTIROOM.

BAJECZNIE ELEGANCKI MOBILNY MAGAZYN DO PRZECHO- 
WYWANIA WSZYSTKICH NASZYCH DANYCH.
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CENA 850 PLN MOC MUZYCZNA 25 W ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth 
W YMIARY 120x160x130 mm WAGA 1,5 kg

CENA 700 PLN T YP NOŚNIK A 2,5 cala SATA 5400 obr./min ŁĄCZNOŚĆ USB 
3.0, USB-C W YMIARY 114x76x9 mm WAGA 150 g
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