
Wśród wielu opinii na temat chińskich produktów najczęściej powtarzaną jest ta że są to nic nie warte tandetne
towary... opinia ta wrosła na przestrzeni lat tak głęboko w świadomość że dziś samo stwierdzenie „chiński
towar” bywa synonimem niskiej jakości produktu. Bardzo często powtarzana, czasem bez zastanowienia nad
wiarygodnością tegoż twierdzenia. Tymczasem prawda jest o wiele bardziej złożona niż mogłoby się wydawać,
byłbym w stanie się założyć że większość osób skłaniających się ku takiej  opinii nawet bezwiednie jest w
posiadaniu chińskich produktów. 

Przytoczmy  tu  choćby  takie  przykłady,  jak  marka  równie  kojarzona  z  produkcją  bardzo  bezpiecznych  i
trwałych  samochodów  –  Volvo,  pewnie  niektórzy  nie  wiedzą  że  marka  ta  należy  do  nikogo  innego  jak
Chińskiego konsorcjum  Zhejiang Geely Holding Group Company Limited... kolejnym takim przykładem jest
amerykańska Motorolla, firma silnie zakorzeniona w rozwoju współczesnych telefonów komórkowych, która w
wyniku błędów i braku rozwoju własnych produktów gdy na rynku zaczęły dominować smartfony upadała,
zostając wykupiona znów przez azjatyckiego giganta – firmę Lenovo, która reaktywowała markę dziś znaną ze
smartfonów „Moto”.

To tylko oczywiście dwa z bardzo wielu podobnych przykładów, pokazuje to jednak że czasem krytykując
jakość produktów chińskich nie jesteśmy nawet świadomości że sami posiadamy ich wiele, szczególnie jeśli
mowa o elektronice, fotografii, oraz rynku smartfonów.  Jak to więc jest z tą chińszczyzną? Jest dobra czy
zła... cóż odpowiedź zawiera skrywa podwójne dno, gdyż produkty te cechują się zróżnicowaną jakością,
trwałością, oraz ceną – która właśnie jest wykładnią tych dwóch pierwszych cech. Inaczej mówiąc w bardzo
szerokiej  ofercie  chińskich  produktów znajdziemy  zarówno takie  które  będą wpisywać się  w obiegową
negatywną o nich opinie, jak i takie które znakomicie ją obalą, wszystko sprowadza się do tego ile chcemy
zapłacić, wybierając produkty najtańsze zawsze siłą rzeczy wybieramy te na których produkcji najwięcej
oszczędzano. Nie oznacza to jednak że tylko te z górnej półki są coś warto, produkty niszowych marek, które
dopiero próbują przetrzeć swój szlak na rynku konsumenckim cechują się zazwyczaj znakomitym stosunkiem
ceny do jakości. 

Przy odrobinie wprawy w ocenie rynku, oraz porównywaniu przed zakupem cen danego produktu, na jednej z
chińskich platform handlowych, jak choćby AliExpress można znaleźć naprawdę dobre okazje, jak i oczywiście
masę  bubli.  Sam od  wielu  lat  ze  względu  na  ograniczone  mocno  zasoby  finansowe,  ale  tez  poniekąd  z
premedytacją  wynikającą  z  niechęci  do  przepłacania  tylko  za  logo  marki,  dokonuję  zakupów  w chinach,
korzystając właśnie z platformy AliExpress. Po kilku latach użytkowania grupy takich produktów nadarza się
doskonała okazja  do oceny ich faktycznej  jakości,  w kontekście  trwałości,  stosunku ceny do jakości,  oraz
porównania jeśli takie występują z odpowiednikami opatrzonymi logami znanych marek. Poniżej znajdziecie
33  przykładów  zilustrowanych  fotografiami  takich  sprzętów  /  akcesoriów,  wraz  z  informacjami  o  czasie
zakupu, ceny, oraz ewentualnych defektach jakie pojawiły się na przestrzeni czasu jaki upłynąć od chwili ich
kupna, co mam nadzieją da nieco szerszy obraz faktycznej jakości takich produktów, tym bardziej że wśród
nich nie brak tanich produktów z dolnej półki cenowej. 

Wszystkie  produktu  zostały  zakupione  bezpośrednio  na  chińskiej  platformie  handlowej  AliExpress,  lub  u
polskich dystrybutorów na allegro na przestrzeni lat 2013 – 2016. Stawkę otwiera jeden z najbardziej udanych
moich zakupów, równocześnie najintensywniej użytkowany plecak fotograficzny marki Lowepro model Photo
Sport 200 AW.

 01 
• nazwa / przeznaczenie: plecak fotograficzny o średniej pojemności łącznej około 35 litrów
• marka: Lowepro
• model: Photo Sport 200 AW
• data zakupu: luty 2016
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak / z wyłączeniem uszkodzenia zamka kieszeni na pasie biodrowym gdyż winę za to 

ponoszę sam, co było skutkiem jej siłowego przepakowania
• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/lowepro-photo-sport-200-aw 
• kraj pochodzenia: Chiny
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• cena / miejsce zakupu: platforma AliExpress / 45$ – około 171zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: od 430 do 559zł
• użytkowany w: o każdej porze roku, w górach, mieście i podczas  wypadów terenowych w terenie 

podmiejskim
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 259 do 388zł

Plecak Lowepro Photo Sport 200 AW, choć poprawniej należałoby powiedzieć... jego wierna kopia, choć i to nie do końca jest pewne, ważne jednak jest to że służy od lat bezawaryjnie.

Wspólne wypady z plecakiem Lowepro Photo Sport 200 AW

uwagi / opinia:
Jak już to  wcześniej  nadmieniłem był  to  zdecydowanie jeden z  najbardziej  udanych zakupów w Chinach.
Plecak jest przeze mnie bardzo intensywnie użytkowany w każdych warunkach pogodowych, o każdej z pór
roku.  Bez  mała  towarzyszył  mi  podczas  minionego  półtorej  roku  w  kilkunastu  wypadach  górskich,  oraz
kilkudziesięciu terenowych. W chwili obecnej nie nosi praktycznie żadnych oznak zmęczenie, wszystkie szwy
trzymają, tkanina jest nienaruszona. Wyjątkiem jest tu uszkodzony zamek małej kieszonki na pasie biodrowym
co jednak jest wyłącznie moją winą, spowodowane to zostało bowiem przepakowaniem i siłową próba jego
zamknięcia co skończyło się rozerwaniem zamka.

Warto tu również wspomnieć że plecak pomimo tak intensywnego użytkowania, wielogodzinnej ekspozycji na
słońce latem, to  znów na deszcz,  lub śnieg,  nie  stracił  do chwili  obecnej  właściwości  wodoodpornych co
dotyczy zarówno pokrowca, jak i samej tkaniny poszycia. Z pewnością trzeba tu też wyróżnić bardzo wysoką
kulturę użytkową, plecak jest niezwykle wygodny bez względu na masę przenoszonych rzeczy. 

Plecak służy mi o każdej z pór roku, w każdych warunkach pogodowych...

Z  modelem  wiąże  się  też  ciekawa  historia,  w  chwili  zakupu  powszechnie  na  platformie  AliExpress
sprzedawany był ten, jak i inne modle pod logiem znanej i cenionej marki Lowepro. W chwili pisania tego
artykułu ze zdziwieniem stwierdziłem że nagle znikły one ze sprzedaży... pozostało tylko pojedyncze torby za
bardzo wysokie kwoty. Szybko okazało się że bynajmniej nie znikły one definitywnie po prostu zaprzestano
opatrywania  ich  logiem  marki  Lowepro...  cóż  najwyraźniej  sama  marka  przestała  tolerować  proceder...
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kopiowania ich produktów, bo w istocie z tym właśnie mamy do czynienia. Dlatego torby i plecaki te będące
wiernymi kopiami tych markowych dziś sprzedane są pod chińskimi logami niszowych marek. Biorąc jednak
pod uwagę  korzyść  cenową,  porównywalna  jakość  z  oryginałem,  oraz  długą  i  bezawaryjną  służbę  z  całą
pewnością był to zakup wart swej ceny.

 02 
• nazwa / przeznaczenie: statyw fotograficzny / tripod
• marka: Triopo
• model: C-158
• data zakupu: lipiec 2013
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/triopo-c-158 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: allegro / 138 zł
• dodatkowe wyposażenie: TAK / torba transportowa
• średnia cena na dzień 29.09.2017: około 145 – 170zł model coraz trudnej dostępny obecnie 

wycofywany, zastąpiony przez nowsze jego warianty
• użytkowany w: o każdej porze roku, w górach, mieście i podczas  wypadów terenowych w terenie 

podmiejskim

Statyw fotograficzny TRIOPO C-158 jest wyjątkowo udanym przedstawicielem wysokiej jakości w umiarkowanej cenie... 

uwagi / opinia: 
Drugi  z  przykładów  bardzo  udanego  chińskiego  produktu,  notabene  dotyczy  to  nie  tyko  wymienionego
statywu, lecz wszystkich modelu chińskiej marki Triopo. Produkty marki cechują się znakomitym stosunkiem
ceny do jakości, wykorzystaniem zaawansowanych materiałów, oraz starannym wykonaniem. Statyw wiernie
i bezawaryjnie służy mi od przeszło czterech lat w każdych warunkach pogodowych, jest nieodłączną częścią
ekwipunku jaki zabieram w góry, bez względu na porę roku. Nie zrobiły na nim większego wrażenia narażenie
na takie czynniki jak: woda, mróz, słońce czy deszcz. Na przestrzeli lat przeszedł tysiące cykli składania i
rozkładania, mnóstwo razy stał też w wodzie podczas fotografowania górskich potoków. 

Statyw ten służy mi bezawaryjnie w każdych warunkach, pomimo dość agresywnego użytkowania...

Pewną jednak dziwną przypadłością nie samych produktów lecz...  marki Triopo jest ich bardzo chaotyczne
podejście do kwestii marketingu, przynajmniej na polskim rynku. Właściwie poza polską witryną producenta,
ale już bez sklepu, jej produkty wciąż są niszowe i rzadko spotykane, najczęściej na platformie allegro, lub
mniejszych internetowych sklepach fotograficznych. Szkoda gdyż ich jakość, oraz wzorowy stosunek ceny do
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jakości z pewnością byłby imperatywem przekładającym się na wysoką sprzedaż.

Po latach służby model TRIOPO C-158 w śniegu, deszczu, oraz błocie nie wykazuje większych cech zużycia.

AKCESORIA FOTOGRAFICZNE:

 03 
• nazwa / przeznaczenie: pokrowiec na filtry fotograficzne
• marka: K&F Concept
• model: brak danych
• pojemność / rozmiar: (10 x 10,5cm / wysokość x szerokość) trzy filtry kołowe o średnicy 37-85mm
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 2,25 $ – około 8,55zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: produkt dostępny na allegro i w internetowych sklepach 

fotograficznych w cenie od 25 do 35zł
• użytkowany w: o każdej porze roku, w górach, mieście i podczas  wypadów terenowych w terenie 

podmiejskim
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 16,45 do 26,45zł

futerał na filtry kołowe chińskiej marki K&F Concept której produkty cechują się najczęściej wzorowym stosunkiem cen do jakości...

uwagi / opinia: 
Jeden  z  trzech  futerałów  zawsze  towarzyszących  mi  podczas  wypadów  z  aparatem i  jeden  z  dwóch  tak
intensywnie użytkowanych. W terenie bardzo często przenoszony w kieszeni spodni, kurtki, czy bluzy. Miękka
wyściółka i staranne wykonanie doskonale chronią przenoszone filtry, tu konkretnie dwa filtry kołowe ND, oraz
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jeden polaryzacyjny.

 04 
• nazwa / przeznaczenie: pokrowiec na filtry fotograficzne
• marka: K&F Concept
• model: brak danych
• pojemność / rozmiar: (11,5 x 20cm / wysokość x szerokość) sześć filtrów kołowych o średnicy 37-

85mm lub systemy cokin rozmiaru do 10x10cm
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,10 $ – około 11,78zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: produkt dostępny na allegro i w internetowych sklepach 

fotograficznych w cenie od 26 do 45zł
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 4,67 do 33,22zł
• uwagi / opinia: brak

Kolejny bardzo dobrze wykonany i służący od lat bezawaryjnie pokrowiec na filtry marki K&F Concept...

 05 
• nazwa / przeznaczenie: pokrowiec na filtry fotograficzne
• marka: KnightX
• model: brak danych
• pojemność / rozmiar: (12,5 x 22cm / wysokość x szerokość) sześć filtrów kołowych o średnicy 37-

85mm lub systemy cokin P
• data zakupu: styczeń 2016
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 2,85 $ – około 10,83zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: produkt dostępny na allegro i w internetowych sklepach 

fotograficznych w cenie od 18 do 35zł
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 7,17 do 22,39zł
• uwagi / opinia: brak
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Przykład równie dobrego pokrowca na filtry, tu systemu Cokin P chińskiej marki KnightX

 06 
• nazwa / przeznaczenie: pokrowiec na filtry fotograficzne
• marka: KnightX
• model: brak danych
• pojemność / rozmiar: (11 x 13cm / wysokość x szerokość) trzy filtry systemu Cokin P
• data zakupu: wrzesień 2017
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: wytarty rzep
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 2,56 $ – około 9,73zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: produkt dostępny na allegro i w internetowych sklepach 

fotograficznych w cenie od 26 do 45zł
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 8,3 do 15,27zł

Mniejsza wersja pokrowca na filtry systemu Cokin P marki KnightX

uwagi / opinia: 
Drugi z trzech futerałów towarzyszących mi podczas wypadów z aparatem i drugi z dwóch tak intensywnie
użytkowanych. W terenie bardzo często przenoszony w kieszeni spodni, kurtki, czy bluzy, również tu miękka
wyściółka i staranne wykonanie doskonale chronią przenoszone filtry, tudzież trzy filtry prostokątne systemu
Cokin  P.  Po  dwóch  latach  intensywnego  użytkowania  w  terenie  doszło  jednak  do  uszkodzenia  rzepa
zamykającego etui, co jest jednak najprawdopodobniej skutkiem zanieczyszczenia jego powierzchni w terenie,
stąd trudno jednoznacznie zaliczyć to poczet wpadki etui, poza tym sama długość użytkowania już stwia go w
dobrym świetle.

 07 
• nazwa / przeznaczenie: wężyk spustowy migawki aparatu
• marka: JJC
• model: S-F3 
• kompatybilny z aparatami marki: FUJIFILM
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• produkt oryginalny: FUJIFILM RR90
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 2,56 $ – około 9,73zł*
• dodatkowe wyposażenie: przewód łączący z aparatem
• średnia cena oryginalnego wężyka na dzień 29.09.2017: około 90 do 110zł
• użytkowany z aparatem: FUJIFILM X-M1
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej oryginalnego produktu: od 51 do 71zł

Tam gdzie ceny oryginalnych akcesoriów fotograficznych przyprawiają o zawrót głowy pojawia się nisza wypełniana przez chińskich producentów, aż chciałoby się powiedzieć „na
szczęście” gdyż często ich produkty cechują się taką samą, lub rozszerzoną funkcjonalnością, za ułamek ceny oryginału, jak właśnie w przypadku zamiennika wężyka spustowego dla

aparatów FUJI X-M1 model RR90, produkowanego przez firmę JJC 

uwagi / opinia: 
Jeden z  dwóch typów wężyków której  użytkuję  z  aparatem FUJIFILM X-M1,  posiada  wszystkie  te  same
funkcje jak oryginalny produkt (RR90), równocześnie  cechując się wzorowym stosunkiem ceny do jakości.
Pomimo intensywnego użytkowania w szerokim spektrum temperatur, oraz terenu nie wykazuje on większych
cech zużycia, poza drobnymi ryskami na obudowie.

 08 
• nazwa / przeznaczenie: wężyk spustowy migawki aparatu / interwałometr
• marka: YouPro
• model: YP-880
• kompatybilny z aparatami marki: FUJIFILM / inne w zależności od końcówki przewodu
• produkt oryginalny: brak
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 11,25 $ – około 42,75zł*
• dodatkowe wyposażenie: przewód łączący z aparatem
• średnia cena na dzień 29.09.2017: około 135 – 160zł model sprzedawany na platformie allegro, oraz w 

internetowych sklepach fotograficznych
• użytkowany z aparatem: FUJIFILM X-M1
• funkcje: interwałometr / programowany czas otwarcia migawki – bulb / zdjęcia seryjne: szybkie i 

wolne, o programowalnej ilości powtórzeń / samowyzwalacz z programowym opóźnieniem i ilością 
powtórzeń zdjęć / inne...

• zasilanie: 2xAAA
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej oryginalnego produktu: od 92,25 do 117,25 zł
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interwałometr marki YouPro model YP-880 – ważny przykład udanego rozszerzenia funkcjonalności oryginalnego wężyka dla aparatu FUJIFILM X-M1, którego funkcje ograniczone są tylko
do tych podstawowych, w tym przypadku model pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych fotografii, wykorzystując interwałometr, zdjęcia seryjne o regulowanej sekwencji i inne

uwagi / opinia: 
Nieco bardziej  zaawansowany przykład produktu zakupionego wprost w chinach na platformie AliExpress.
Zasadniczym  wyzwaniem  w  tego  typu  produktach  jest  zawsze  brak  polskojęzycznej  instrukcji  obsługi,
zazwyczaj mamy do dyspozycji tylko wersję angielską i chińską, co gorsza napisaną w dość ogólnikowy, by nie
powiedzieć  chaotyczny  sposób.  Tak  było  i  w  tym  przypadku  co  sprawiło  mi  dość  dużo  problemów  ze
zrozumieniem zasad jego działania, gdy jednak już to się udało model okazał się znakomicie współpracować z
body FUJIFILM X-M1, znacząco rozszerzając możliwości zdalnego / zautomatyzowanego fotografowania. 

Dzięki zastosowaniu funkcji interferometru uwalnia on nas od konieczności wielogodzinnego czuwania przy
aparacie, umożliwiając wykonanie serii fotografii o programowanym czasie otwarcia migawki i opóźnieniu
pomiędzy poszczególnymi fotografiami, jak i całymi seriami. Co ciekawe produkt ten doskonale wpisuje się
w potężną niszą gdyż nie ma on swojego odpowiednika w oryginalnych produktach marki FUJIFILM... po
dwóch latach użytkowania model działa bezproblemowo, nie wykazując żadnych cech zużycia.

interwałometr marki YouPro model YP-880 – przykładowe fotografie wykonane za jego pomocą, model pozwala na wykonanie wielu klatkowego zdjęcia, bez konieczności wiszenia przy
aparacie, lub fotografii z samowyzwalaczem o regulowanym opóźnieniu otwarcia migawki i zdjęć w serii, wszystkie te cechy bardzo dalece przekraczają to oferuje oryginalny wężyk RR90

 09 
• nazwa / przeznaczenie: adapter dla bagnetu PETAX K / FUJIFILM X
• marka: K&F Concept
• model: KF06.059
• kompatybilny z bagnetem aparatów: FUJIFILM X
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• produkt oryginalny: brak
• data zakupu: styczeń 2017
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 19,50 $ – około 74,10zł*
• dodatkowe wyposażenie: przewód łączący z aparatem
• średnia cena na dzień 29.09.2017: model sprzedawany na platformie allegro, oraz w internetowych 

sklepach fotograficznych średnia cena od 85 – 100zł (plus koszty wysyłki)
• użytkowany z aparatem: FUJIFILM X-M1
• kompatybilność z autofokusem: TAK / pełna
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 10,90 do 25,90 zł

Następny z przykładów udanych produktów marki K&F Concept – adapter pozwalający na podpięcie do body FUJI obiektywu Pentax-a

uwagi / opinia:   
Kolejny z produktów chińskiej marki K&F Concept i kolejny tak dobrze wykonany, cechujący się jakością
znaną z produktów z najwyższej półki,  przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Ten kornety produkt, tudzież
adapter umożliwiający podpięcie do body FUJIFILM z bagnetem FUJI X, obiektywu z bagnetem dla aparatów
PENTAX odznacza się precyzją, nie ma absolutnie żadnych luzów pomiędzy body a obiektywem, oraz pełną,
bezproblemową współpracą z automatyką aparatu. Na plus należy tez zaliczyć ogólne wzornictwo, doskonale
wpisujące się wygląd body jak i obiektywu.

 10 
• nazwa / przeznaczenie: zewnętrzny grip do aparatu
• marka: FOTGA
• model: LB-XM1
• kompatybilny z aparatem: FUJIFILM X-M1
• produkt oryginalny: FUJIFILM HG-XM / z zastrzeżeniem mniejszej od zamiennika funkcjonalności
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE / grip opisany szeroko w recenzji aparatu FUJIFILM X-M1 / strona 4: 

www.zyciepisanegorami.pl/fujifilm-x-m1/4 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 15,79 $ – około 60zł*
• dodatkowe wyposażenie: boczna płytka umożliwiająca wykorzystanie jej jako szybko złączki do 

głowicy statywu (podobnie jak i dolna część gripu)
• średnia cena oryginalnego gripu HG-XM: 115 - 130zł
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 55 do 70 zł
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Niezwykle sugestywny przykład chińskiego produktu rozszerzającego funkcjonalność oryginalnego akcesorium, tu gripu dla aparatu FUJIFILM X-M1, który w przeciwieństwie do
oryginalnego został w bardzo przemyślany sposób zaprojektowany, umożliwiając bezproblemowe korzystanie ze slotu karty pamięci, oraz akumulatora, a nawet wykorzystanie rantu

dolnego i bocznego gripu jako szybkozłączki głowicy fotograficznej. Rozwiązanie to okazało się tak dobre że zostało paradoksalnie powielone przez samo FUJIFILM w gripach dla bardziej
zaawansowanych modeli ich bezlusterkowców

uwagi / opinia: 
Przykład niezwykle udanego rozwinięcia bardzo drogiego, oryginalnego gripu firmowanego logiem FUJIFILM,
gdyż produkt cechuje się wszystkim zaletami oryginalnego, z równoczesnym wyeliminowaniem jego wad,
tudzież  dodano  otwór  w  dolnej  części  umożliwiający  łatwe  otwarcie  pokrywy  akumulatora  /  slotu  kart
pamięci bez konieczności zdejmowania całego gripu jak ma to miejsc w przypadku oryginału. Lepszej jakości
jest też materiał z którego go wykonano, jest to solidne, malowane proszkowo aluminium lotnicze. Pewnym
niedociągnięciem jest  że nie  pomyślano tu o dodatkowej nakładce z gumy w rejonie uchwytu,  lub innego
tworzywa  zmniejszającego,  wynikającą  z  użycia  metalu,  śliskość  powierzchni,  która  potrafi  być
problematyczna szczególnie jeśli mamy spocone dłonie, jest to jednak jedyny mankament tego zamiennika. 

Na  plus  natomiast  należy  również  zaliczyć  jego  rozszerzoną  funkcjonalność,  z  boku  dodano  możliwą  do
okręcenia płytkę, pełniącą funkcję nie tylko ochronną, ale równocześnie szybko złączki do głowicy statywu,
podobnie również dolną część gripu wyposażono w rant umożliwiający takie jego wykorzystanie. Jest to bardzo
dobry przykład pomysłowości chińskich projektantów, na udane rozwinięcie oryginalnego produktu.
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• nazwa / przeznaczenie: pierścienie pośrednie do fotografii makro
• marka: MeiKe
• model: MK-C-AF3B
• współpraca z bagnetem aparatów: FUJIFILM X-M1
• produkt oryginalny: wprowadzone do sprzedaży w 2014 roku pierścienie pośrednie marki FUJIFILM 

model MCEX-11 i MCEX-16 (11 i 16mm)
• data zakupu: listopad 2016
• kompatybilność z autofokusem aparatu: TAK / pełna
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/pierscienie-meike-mk-f-af3 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 20,56$ – 78,15zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: 

◦ cena oryginalnych pierścieni: 
▪ MCEX-11 – około 330 do 370zł
▪ MCEX-16 – około 330 do 370zł
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◦ cena modeli zamiennych: 
▪ allegro / sklepy fotograficzne od 165 – 200zł (plus koszty wysyłki)

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny:
◦ pierścieni oryginalnych: od 581,85 do 661,85 zł
◦ pierścieni zamiennych: od 86,85 do 121,85 zł

Wbrew obiegowym opinią o tandecie chińskich produktów... to z całą pewnością doskonały przykład produktu z kretesem obalającego takie podejście, pierścienie do fotografii makro marki
MeiKe model MK-C-AF3B legitymują się bowiem wzorowym wykonaniem z wysokiej jakości materiałów, zapewniając pełną współpracę z automatyką body, przy cenie wynoszącej ułamek tej

jaką musielibyśmy zapłacić za model oryginalne...

uwagi / opinia: 
Następny wyjątkowo udany przykład chińskiego produktu walnie rozszerzającego możliwości fotograficzne
tu konkretnie aparatu FUJIFILM X-M1, umożliwiając wykonywanie fotografii marko z wykorzystaniem pełnej
automatyki body, bez konieczności zakupu bardzo drogich obiektywów dedykowanych dla takiej fotografii.
Pierścienie te zostały szczegółowo opisane w dziale SPRZĘT, stąd tu poprzestańmy tylko na stwierdzeniu że
legitymują się one znakomita jakością wykonania, oraz użytych materiałów. 

Warto tu jeszcze wyróżnić olbrzymią różnicę w cenie pomiędzy oryginalnymi pierścieniami marki FUJIFILM a
omawianym zamiennikiem, w niczym pod kątem jakości wykonania, użytych materiałów, ani funkcjonalności,
nie odbiegających od modeli producenckich, za to ukazującymi wręcz skandaliczny przerost ceny nad formą
tego akurat akcesorium, z pewnością warto więc szukać rozwiązań zamiennych, które pozwolą nam drastycznie
obniżyć koszty naszej fotograficznej pasji...

Pierścienie MeiKe MK-C-AF3B – przykłady wykorzystania praktycznego...
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• nazwa / przeznaczenie: krzyżowe szyny nastawcze do fotografii zbliżeniowej / makro 
• marka: FOTGA
• model: SKU062900
• data zakupu: październik 2015
• kompatybilność z autofokusem aparatu: TAK / pełna
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• wady: 

◦ niechlujne wykończenie (odpadające naklejki gałek regulacyjnych)
◦ brak szybko złączki dla mocowanie aparatu z sankami

• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/szyny-nastawcze-fotga-sku062900 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 24,57$ – 93,40zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: model sprzedawany na platformie allegro, oraz w internetowych 

sklepach fotograficznych średnia cena od 165 – 195zł (plus koszty wysyłki)
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 71,60 do 101,60 zł

krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro chińskiej marki FOTGA model SKU062900 

uwagi / opinia: 
Akcesorium doskonale znane pasjonatom fotografii w dużych zbliżeniach, gdzie głębia ostrości zmienia się na
przestrzeni  milimetrów,  szyny  takie  umożliwią  precyzyjne  ustawienie  ostrości  względem fotografowanego
przedmiotu bez konieczności nieustannego poprawiania pozycji statywu, co czasem bywa wręcz niemożliwe. 

Produkt cechujący się doskonałym stosunkiem ceny do jakości, przy czym kompromis ten wymusza też nieco
gorszą jakość wykonania, tudzież wymienione odpadające naklejki na gałce regulacji wysunięcia szyny, oraz
brak  szybko  złączki  co  bardzo  utrudnia  samą  pracę,  wymuszając  konieczność  każdorazowego  demontażu
całego zestawu od body aparatu.  Przywary te jednak w żaden sposób nie wpływają na samą funkcyjność
produktu, a biorąc pod uwagę jego przyjazną cenę z całą pewnością jest on wart zakupu. Jeśli natomiast
szybkość pracy będzie dla nas ważna, dostępne są za kilka – kilkanaście dolarów więcej modele wyposażone w
szybkozłączkę. 
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Krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro chińskiej marki FOTGA model SKU062900 to kolejny z produktów które cechują się znakomitym stosunkiem ceny do jakości. Model
pozawala na wykonywanie precyzyjnych fotografii makro, tu kilka przykładów takich zdjęć wykonanych z wykorzystaniem omawianych szyn nastawczych...
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• nazwa / przeznaczenie: kulowa głowica fotograficzna
• marka: Manbily
• model: KB-0
• data zakupu: październik 2016
• udźwig maksymalny: 15kg
• data wycofania z użytkowania: – / użytkowany nadal
• wady: 

◦ brak oznaczeń pokręteł regulujących opór i blokadę kuli
◦ nieprzemyślany system zabezpieczający przed samoczynnym wysunięciem aparatu z szybko-złączki

• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/glowica-manbily-kb-0 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 19,89$ – 75,60zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: model sprzedawany na platformie allegro, oraz w internetowych 

sklepach fotograficznych średnia cena od 125 – 160zł (plus koszty wysyłki)
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 49,40 do 84,40 zł

uwagi / opinia: 
Niezwykle  udany zakup,  legitymujący się  wzorowym stosunkiem ceny do jakości,  wielokrotnie  tańszy od
podobnych głowic sprzedawanych w kraju. Na duży plus należy też zapisać głowicy jej staranne wykonanie z
wysokiej jakości materiałów. W recenzji dostępnej w dziale  SPRZĘT znalazły się co prawda dwie uwagi jej
dotyczące są to jednak mankamenty  nie mające żadnego wpływu na kulturę użytkowania, oraz bezpieczeństwo
sprzętu  niuanse,  a  raczej  wnikające  z  przyzwyczajeń.  Warto  tu  jeszcze  dodać  że  porównywalne  głowice
znanych marek potrafią kosztować od kilkuset złotych, do kwoty przekraczającej... 1000zł. 
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kulowa głowica fotograficzna marka Manbily model KB-0 cechuje się starannym wykonaniem, z wysokiej jakości materiałów, jednym z jej dużych atutów jest bardzo duży udźwig wynoszący
aż 15kg, za porównywalnej klasy głowice firmowane logiem jakieś znanej marki trzeba by zapłacić grube setki złotych...
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• nazwa / przeznaczenie: holder dla filtrów systemu Cokin P + adapter (pierścień) mocujący 58mm
• marka: Ynniwa
• model: brak danych
• data zakupu: październik 2015
• ilość slotów dla filtrów: 3
• data wycofania z użytkowania: sierpień 2017 / pęknięcie ramki slotu filtra
• wady: 

◦ stosunkowo kruche tworzywo narażone na szybsze zużycie, oraz wrażliwe na niskie temperatury
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• produkt oryginalny: TAK / Holder Cokin P
• cena produktu oryginalnego: zestaw holder + adapter 58mm około 80 do 100zł
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,83$ – 7zł*
• średnia cena zamiennika na dzień 01.10.2017: allegro / około 21 – 28zł (holder + adapter 58mm)
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej (do produktu oryginalnego): od 73 do 93 zł

holder i adapter 58mm dla systemu filtrów Cokin P

uwagi / opinia: 
Przykład produktu z dolnej półki cenowej i jakościowej... gdzie jak otrzymujemy dokładnie takie produkt jaka
była jego cena... tu jak widać bardzo niska, jednak pomimo tej niskiej jakości tworzywa, poddającego się dość
szybko zużyciu,  oraz podatnego na pękanie w niskich temperaturach,  holder  ten wraz z  adapterem 58mm
wykonanym z malowanego proszkowo aluminium służył bez większych problemów przez blisko dwa lata,
oznacza  to  że  roczny  koszt  jego  amortyzacji  wynosił  zaledwie...  3,5zł  jeśli  do  tego  dodać  że  cena
oryginalnego holderu z systemu Cokin P, wraz z adapterem może wynieść 100zł uważam że wydanie 7zł raz
na dwa lata wiernej służby nijak ma się do konieczności jego wymiany. 

Jeśli przyjąć koszt zakupu zestawu oryginalnego na wymienionym poziomie oznacza to że nawet zakładając
jego  10  letni  okres  bezawaryjnej  służby  to  koszt  amortyzacji  i  tak  wyniesie  10zł  rocznie,  a  odwrotnie
przyjmując  że  chińska,  najtańsza  jego  wersja  (gdyż  oczywiście  istnieją  o  wiele  lepiej  wykonane  droższe
warianty, w tym z aluminium marki ZOMEI) służyć będzie 2 lata  przy cenie 7zł, oznacza to że po 10 latach i
wymianie 5 takich tanich holderów koszt całkowity wyniósłby 35zł,  inaczej mówiąc aby zwróciła się nam
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kwota zakupu oryginału w stosunku do taniego odpowiednika potrzeba by przeszło... 28 lat! Oczywiście można
się  tu  spierać  co  do  wyższości  jakości  wykonania,  przekładającej  się  na  bezpieczeństwo  drogich  przecież
filtrów, tu jednak nawet ten tani nigdy problemów nie sprawiał, a użytkowałem go zarówno z tanimi chińskimi
filtrami, jak i znacznie droższymi marki HITECH. 

Pomimo że ostatecznie po dwóch latach służby holder uległ zniszczeniu, co wynikało z niskiej jakości tworzywa z którego został wykonany w czasie tym umożliwił mi wykonanie tysięcy
fotografii, o każdej z pór roku i przy każdej temperaturze, biorąc pod uwagę jego bardzo niską cenę, ostatecznie można zaliczyć jego przebieg służby na duży plus, tym bardziej biorąc pod

uwagę koszt zakupu oryginalnego holdera i adaptera Cokin...

 15 
• nazwa / przeznaczenie: akumulator litowo-jonowy (Li-ion) NP-W126
• marka: OCDAY
• model: NP-W126
• współpraca z aparatami FUJIFILM: X-Pro1 / X-T1 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A2 / X-A1 FinePix 

HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
• produkt oryginalny: akumulator FUJIFILM Li-ion NP-W126
• data zakupu: październik 2015
• pojemność / napięcie: 1340mAh / 7,4V
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 4,80$ – 18,24zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: 

◦ cena oryginalnego akumulatora: około 125 do 190zł
◦ cena modeli zamiennych: allegro / sklepy fotograficzne od 28 do 65zł (plus koszty wysyłki)

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny:
◦ akumulator oryginalny: od 106,76 do 171,76 zł
◦ akumulator zamienny: od 9,76 do 46,76 zł

Po lewej używane przeze mnie od dwóch lat zamienne ogniwo dla aparatu FUJIFILM X-M1 marki OCDAY model NP-W126, po prawej oryginalny akumulator marki FUJIFILM NP-W126

uwagi / opinia: 
Następny z produktów wybitnie podkreślających jak znaczny wpływ na cenę ma nie tylko realna jakość, ale
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przede wszystkim brand pod jakim jest sprzedawany...  w tym przypadku różnica pomiędzy oryginalnym, a
zamiennym  akumulatorem  wynosi  nawet  kilkaset  procent.  Modelu  zamiennego  używam  od  dwóch  lat
wymiennie z oryginałem otrzymanym przy zakupie body aparatu FUJIFILM X-M1, na przestrzeni tego czasu
służył z powodzeniem w każdych warunkach pogodowych, w upalne letnie dni, jak i przy tęgich mrozach, w
warunkach  górskich,  jak  i  miejskich,  nigdy  nie  zawodząc,  ani  nie  sprawiając  żadnych  problemów  z
kompatybilnością. 

Trudno tu szacować ile pomógł on wykonać fotografii, ale jeśli przyjąć że jest to około 50% liczby całkowitej
to wynosiłaby ona ponad 80 000 zdjęć. Pomimo tak intensywnej eksploatacji akumulator nie wykazuje dnia
dzisiejszego żadnych oznak zużycia, nadal zapewniając taką samą liczbę możliwych do zarejestrowania zdjęć
jak na początku, to jest od 350 do 450, przy czym liczba ta ma oczywiście znaczenie wyłącznie orientacyjne,
gdyż ostatecznie wartość ta niezależenia czy mowa o oryginalnym, czy zamiennym akumulatorze uzależniona
jest ściśle od warunków w jakich wykonujemy zdjęcia, oraz od długości ekspozycji. 

Warto tu jednak też wspomnieć że wskazana jest ostrożność podczas zakupu nie tylko takiego, ale każdego
akcesorium – urządzenia elektronicznego, trzeba być bowiem świadomym że bardzo niska cena może wiązać
się z uszczupleniem układów odpowiedzialnych za zabezpieczenia urządzenia przed przeciążeniem, zwarciami,
lub  innym  newralgicznymi  obwodami,  dlatego  bezpieczniej  jest  szukać  urządzeń  z  środkowej  półki,  o
potwierdzonych dobrych opiniach.

 16 
• nazwa / przeznaczenie: pas reporterski
• marka: EIRMAI
• model: AC06
• produkt podobny / oryginalny: pas reporterski Lowepro S&F Light Utility Belt
• data zakupu: grudzień 2015
• pojemność: 6 siedmiu centymetrowych szlufek / 2 dziewięciu centymetrowe
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 7,93$ – 30,14zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: 

◦ cena oryginalnego pasa: około 195 do 240zł
◦ cena modeli zamiennych: allegro / sklepy fotograficzne od 98 do 160zł (plus koszty wysyłki)

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny:
◦ pas oryginalny: od 164,86 do 209,86 zł
◦ pas zamienny: od 67,86 do 129,86 zł

Jeden z wielu przykładów produktów gdzie realne koszty materiałów i produkcji nijak mają się do ceny produktu – przykładów gdzie płacimy wyłącznie za logo marki, pas tego typu
firmowany logiem Lowepro może kosztować nawet około 210zł, gdy tymczasem widoczny powyżej jego chiński odpowiednik marki EIRMAI model AC06 kosztował... 30,14zł

uwagi / opinia: 
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Wydawać by się mogło skąd tak olbrzymia cena tak prostego w budowie akcesorium? I było by to pytanie w
pełni uzasadnione tak jak w przypadku wielu już przedstawionych produktów, oraz olbrzymiej liczby innych.
Wszak na jego wykonanie składa się tylko taśma plecakowa, trochę pianki, siatki nylonowej, oraz klamra...
realny koszt materiałów i produkcji, tym bardziej jeśli jest to produkcja masowa, stanowi więc ułamek ceny
samego produktu finalnego, aż chciałby się powiedzieć „dzięki za AliExpress”. 

Pas ten użytkuję od dwóch lat podczas wypadów podmiejskich i miejskich, gdy ilość sprzętu, lub okazja nie
wymaga zabierania ze sobą plecaka, a wymaga za to szybkiego do niego dostępu. Zakupiony przeze mnie w
Chinach model  pomimo upływu czasu nie  wykazuje żadnych śladów zużycia,  wszystkie  szwy trzymają,  a
materiał  jest  wyjątkowo  odporny  na  oddziaływanie  mechaniczne,  z  pewnością  jest  to  więc  jeden  z  tych
produktów które są wyjątkowo udanym kompromisem pomiędzy oryginałem, a zamiennikiem.

 17 
• nazwa / przeznaczenie: lampa błyskowa
• marka: YINYAN
• model: CY-20 
• współpraca z systemami: uniwersalna / z każdym body wyposażonym w gorącą stopkę
• liczba przewodnia (dla ISO 100): 20
• ruchoma głowica / reflektor: NIE / TAK – w zakresie 60° w górę
• tryby pracy: manualny
• zasilanie: 2xAA
• wymiary (szer. x wys. x głęb.): 65 x 98 x 60mm
• waga (bez baterii): 125g
• data zakupu: grudzień 2015
• zdalne wyzwalanie błyskiem (fotocela): TAK
• sterowanie / funkcję: 

◦ manualne
◦ włącz / wyłącz
◦ test
◦ wskaźnik ładowania błysku

• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: brak
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 8,95$ – 34,01zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: 

◦ oryginalna porównywalna mocą lampa FUJIFILM EF-20: od 390,00 do 450,00 zł
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny: od 355,99 do 415,99 zł

Prosta do bólu lampa błyskowa chińskiej marki YINYAN model CY-20 użytkowana przeze mnie jako dodatkowe źródło światła

uwagi / opinia: 
Stałym  kłopotem użytkowników  aparatów  marki  FUJIFILM  jest  bardzo  mały  wybór  wśród  dodatkowych
akcesoriów, z lampami błyskowymi na czele... na dobrą sprawę jeszcze do niedawane FUJIFILM oferowało
wyłącznie trzy modele: EF-42, EF-20 i EF-X20, wszystkie więcej niż zacofane technologicznie w stosunku do
rozwiązań konkurentów, a nawet firm... chińskich jak choćby Yongnuo. Pomijając małą ilość światła wiele
pozostawiała do życzenia ich funkcjonalność, za to cena jak to najczęściej ma miejsce w przypadku FUJIFILM
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była wręcz powalająca...  Rok temu weszła na rynek długo zapowiadana nowa lampa tej marki – model EF-
X500 która kosztuje blisko... 2300zł! Po prawdzie jest ona znacznie nowocześniejsza, co jednak nie zmienia
faktu że nie wyróżnia się absolutnie niczym na tle konkurencji gdzie średnia cena za porównywalną lampę
waha się od 500 do 700zł, a w przypadku choćby wspomnianej marki Yongnuo od 380 do 500zł.

Nic więc dziwnego że większość z użytkowników stara się szukać rozwiązań pośrednich, w sukurs wchodzi
tu jednak sama popularność marki, oraz postawa FUJIFILM, krótko mówiąc wybór w pełni kompatybilnych
lamp  innych  producentów  z  systemami  FUJIFILM  jest  więcej  niż  skromny. Właśnie  dlatego  najczęściej
wybierane są lampy uniwersalne, w tym cechujące się bardzo dobrym stosunkiem cen do jakości  Yongnuo,
choć ceną za ten kompromis jest brak współpracy z automatyką aparatu (TTL) co skutkuje utrudnioną pracą. 

Taka jest też ta malutka prosta lampa, w pełni manualna i pozbawiona jakichkolwiek możliwości zmian w sile
światła. Używam jej jednak jako dodatkowej lampy wyzwalanej przez fotocelę, co znacząco obniżyło mi koszt
zakupu takowej dla tej tylko funkcji. Ww roli tej sprawdza się znakomicie, pomimo dwóch lat użytkowania nie
wystąpiły z nią żadne problemy techniczne.

DROBNE AKCESORIA FOTOGRAFICZNE:
W tej  części,  bez  obecnych  we  wcześniej  opisanych  przedmiotach,  lub  tylko  z  ograniczonymi  uwagami,
zebrałem  drobne  akcesoria  fotograficzne,  wyszczególniając  ich  typ,  przeznaczenie,  oraz  cenę  produktu
oryginalnego, lub zamiennego porównaną z ceną krajową.

 18 
• nazwa / przeznaczenie: neoprenowy pasek na szyję dla aparatu marki FUJIFILM
• marka: Harry Good
• rozmiary: długość 100cm w tym 50cm dla pasa  neoprenowego szerokości 4cm i grubości 0,7cm
• inne: nadrukowane logo marki FUJIFILM / pasek obszyty miękką taśmą, oraz tkaniną po stronie 

zewnętrznej
• waga (bez baterii): 125g
• data zakupu: grudzień 2015
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: pęknięcia obszycia ze sztucznej skóry nie wpływające jednak na funkcjonalność, wystąpiły one 

po około półtorej roku
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,45$ – 13,11zł*
• uwagi / opinia: oryginalny pasek FUJIFILM, tudzież tu dołączony do modelu aparatu X-M1 wykonano 

z cienkiego paska sztucznej skóry, któremu co prawda trudno odmówić estetyki, jest on jednak 
niezwykle niewygodny, wpijający się w szyję, a nawet raniący jej skórę. Tu idealnie wpisuje się 
neoprenowy, komfortowy pasek zamienny. 

Następny z przykładów przerostu ceny nad formą, oryginalne paski firmowane przez markę FUJIFILM są bardzo drogie, a przy tym
w wersjach dla bezlusterkowców najzwyczajniej niewygodne. W sukurs wchodzi tu produkt chińskiej marki Harry Good którego pasek wykonano z neoprenu, 

oraz wykończono miękką syntetyczną tkaniną, zapewniając nieskończenie wyższy komfort użuytkowy za ułamek ceny paska FUJIFILM

19 
• nazwa / przeznaczenie: dekielki dla body aparatu / tylnej soczewki obiektywu
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• marka: FOTGA
• model: SKU062900
• data zakupu: październik 2015
• kompatybilność: z bagnetem FUJI X / obiektywami FUJIFILM FUJINON z mocowaniem FUJI X
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• wady: brak
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,15$ – 4,37zł*
• średnia cena na dzień 29.09.2017: 
• dekielki oryginalne: 
• FUJIFILM Lens Rear Cap RLCP-001 (dla body): 30 do 40zł
• FUJIFILM Lens Rear Cap RLCP-002 (dla obiektywu): 29 do 40zł
• łączna różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: dekielek dla body: od 50,26 do 71,26 zł

Dekielki dla body i obiektywu FUJI X Mount – dwa kawałki plastiku... a jednak firmowane przez markę FUJIFILM łącznie mogące kosztować nawet 80zł, to kolejny z przykładów
skandalicznych cen nienarzucony przez duże marki, na szczęście jego chiński zamiennik dostępny na platformie AliExpress kosztuje... 4,37zł!

 20 
• nazwa / przeznaczenie: chowany pędzelek do optyki / body
• marka: MATIN
• włosie: naturalne
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• wady: brak
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,85$ – 7,03zł*
• uwagi: starannie wykonany, cechujący się wzorowy stosunkiem ceny do

jakości

 21 
• nazwa / przeznaczenie: bez klejowa ochronna folia poliwęglanowa 
• marka: JJC
• model: LCP-XA1
• kompatybilność: FUJIFILM X-M1 / FUJIFILM X-A1 / X-A3
• sztuk w opakowaniu: 2
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• wady: brak
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,55$ – 5,89zł*
• uwagi: folia założona w listopadzie 2015 roku, do dnia dzisiejszego

służy bezawaryjnie, doskonale chroniąc ekran, nie wpływając negatywnie na obraz
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 22 
• nazwa / przeznaczenie: gruszka do czyszczenia optyki / urządzeń

elektronicznych
• marka: Letu Photo
• data zakupu: wrzesień 2015
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• wady: brak
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 2,01$ – 7,65zł*
• uwagi: brak

FILTRY FOTOGRAFICZNE:

 23 
• typ: filtr neutralny szary o zmiennej gęstości
• marka: K&F Concept
• model: Slim Fader ND2-400
• zakres regulacji gęstości polaryzatora: ND2 do ND400
• data zakupu: luty 2016
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/kf-concept-fader-nd2-400 
• wady: 

◦ nierówne rozłożenie zaciemniania w wyższych wartościach ND / przy jest to cecha właściwa dla 
wszystkich bez względu na markę takich filtrów

◦ utrata ostrości i przekłamywanie barw przy wyższych wartościach ND
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 14,90$ – 56,62zł*
• uwagi: filtr neutralny szary o zmiennej gęstości polaryzatora... marzenia każdego fotografa, eliminujący

bowiem potencjalnie konieczność noszenia ze sobą co najmniej kilku filtrów ND gdyby... gdybyż tylko
to działało. Niestety póki co bez względu na markę każdy z tego typu filtrów obarczony jest poważnymi
problemami  z  równym pokryciem pola  filtra,  co  jest  skutkiem ich  budowy.  Model  został  szeroko
opisany w dziale SPRZĘT – tam też znajdziecie jego szczegółową recenzję.

filtr neutralny szary o zmiennej gęstości marka K&F Concept model Slim Fader ND2-400
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filtr neutralny szary o zmiennej gęstości marka K&F Concept model Slim Fader ND2-400 – przykłady praktycznego wykorzystania, po lewej na górze widoczna bolączka trapiące tego typu
filtry – nierównomierne pokrycie pola przy wyższych wartościach zaciemnienia, innym kłopotem tu właściwym dla tego konkretnego modelu jest negatywny wpływ na kolory i ostrość

obrazu w wysokich wartościach ustawienia polaryzatora, jednak pomimo tych przywar, przy odrobinie cierpliwości i doświadczenia można uzyskać za jego pomocą ciekawe efekty

 24 
• typ: gradientowy barwiący filtr fotograficzny
• marka: Ynniwa
• typ gradientu: soft (miękki)
• kompatybilność: system Cokin P
• kolor: tabaczkowy
• data zakupu: kwiecień 2016
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• wady: zwiększenie tendencji do łapania odbłysków przez obiektyw
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,46$ – 5,50zł*
• cena filtra oryginalnego marki Cokin – stan na 03.10.2017: od 52 do 69zł
• uwagi: przykład dobrego kompromisu pomiędzy jakością a ceną, filtr co prawda typowo dla tańszych 

materiałów optycznych zwiększa wrażliwość obiektywu na łapanie odbłysków, lecz wyłącznie pod 
określonym kontem odbicia słońca od soczewki, nie wpływa za to ujemnie na ostrość obrazu, cechuje 
się również bardzo dobrym przejściem tonalnym i barwą

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny filtra oryginalnego w kraju: od 46,50 do 63,50zł

Filtr barwny gradientowy o miękkim przejściu tonalnym i barwie tabaczkowej z prostokątnego systemu Cokin P
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Pomimo niskiej ceny filtra, oraz jak można by się spodziewać w zgodzie z obiegową opinią o ich jakości filtr udowodnił swój wzorowy stosunek ceny do jakości – w tym jakości zdjęć, nie
wpływa on negatywnie na ostrość obrazu, ani balans bieli, oferując za to bardzo plastyczne efekty pracy, tu dwa przykłady zdjęć z jego użyciem...

 25 
• typ: zestaw barwiących filtrów fotograficznych gradientowych i pełnych
• marka: KnightX
• zawartość zestawu: 

◦ filtr tabaczkowy pełny
◦ filtr ND16 (neutralny szary) pełny
◦ filtr niebieski gradientowy / miękkie przejście (soft)
◦ filtr fioletowy gradientowy / miękkie przejście (soft)
◦ filtr zielony gradientowy / miękkie przejście (soft)

• kompatybilność: system Cokin P
• data zakupu: wrzesień 2016
• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal / z wyłączeniem filtra ND
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• wady / cechy: 
• wszystkie filtry barwne wykazują te same dobre cechy jak omawiany powyżej filtr tabaczkowy, jednak i

te same przywary, tudzież nasilenie tendencji do łapania odbłysków przez obiektyw, natomiast filtr 
neutralny szary cechuje się typowym dla tanich produktów niebieskim zabarwieniem zdjęć, tym 
silniejszym im dłuższy był czas otwarcia migawki

• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 8,25$ – 31,35zł*

Za tak rozbudowany zestaw filtrów systemu Cokin P tu chińskiej marki KnightX w przypadku ich markowych odpowiedników konieczne byłoby wydanie grubych setek złotych, tu jego
łączna cena wyniosła zaledwie... 31,35zł.
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Filtry barwne chińskiej marki KnightX pomimo ich niskiej ceny okazały się być bardzo dobrej jakości umożliwiając wykonywanie bardzo plastycznych ujęć, nie wpływając negatywnie na
ostrość obrazi i jego barwy, wyjątkiem od tej zasady – ale spodziewanym – jest filtr neutralny szary, który niestety typowo dla ich tanich wersji zabarwia obraz na niebiesko przy dłuższych

czasach otwarcia migawki... tu od lewej zdjęcia wykonane z wykorzystaniem filtrów Cokin P: filtr MARUMI DHG Circular P.L.D  + ND marki Hitech + filtr KnightX połówkowy tabaczkowy / filtr
KnightX połówkowy czerwony

zdjęcia od lewej: filtr polaryzacyjny MARUMI DHG Circular P.L.D + filtr ND Hitech + filtr KnightX połówkowy czerwony / filtr polaryzacyjny  MARUMI DHG Circular P.L.D + filtr KnightX
połówkowy tabaczkowy

zdjęcia od lewej: filtr polaryzacyjny HOYA model Pro1 Digital MC PL-C + filtr połówkowy niebieski marki KnightX / filtr polaryzacyjny HOYA model Pro1 Digital MC PL-C + filtr połówkowy
tabaczkowy marki KnightX /  filtr polaryzacyjny HOYA model Pro1 Digital MC PL-C + filtr połówkowy czerwony marki KnightX

ELEKTRONIKA, turystka, inne...

 26 
• nazwa / przeznaczenie: inteligentny zegarek / SmartWatch
• model: GV09
• data zakupu: czerwiec 2015
• Alternatywne / podobne modele: Overmax Touch
• Odpowiednik: Samsung Gear II
• test w dziale SPRZĘT: TAK / www.zyciepisanegorami.pl/smartwatch-gv09 
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 21$ – 79,80zł*
• średnia cena zamiennika na dzień 03.10.2017: 

◦ Overmax Touch – około 350zł
◦ Samsung Gear II – wycofany ze sprzedaży

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej (do produktu oryginalnego): około 270,20zł
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• uwagi / opinia: dobry przykład ilustrujący fakt że właściwie traktowany produkt z średniej i dolnej półki
cenowej również może długo i bezawaryjnie służyć, w tym konkretnym przypadku nie wolny od wad,
jednak  w globalnej  ocenie  przeważają  liczne  zalety.  Zegarek  został  szczegółowo opisany w dziale
SPRZĘT.

Przykład wzorowego stosunku ceny do jakości – smartwatch model GV09, model pomimo kilku konstrukcyjnych przywar (bardzo słabej jakości aparat fotograficzny) wiernie służy mi od
dwóch lat...

 27 
• nazwa / przeznaczenie: zegarek sportowy
• marka: SKMEI
• model: 1058
• data zakupu: maj 2016
• test w dziale SPRZĘT: NIE
• ważniejsze cechy: 

◦ wodoodporność do 50m / 5 atmosfer
◦ podświetlenie luminescencyjne
◦ wzmocniona konstrukcja
◦ zwiększona odporność na wstrząsy 

• ważniejsze funkcje: 
◦ pomiar pulsu
◦ pendometr 3D
◦ stoper z międzyczasami
◦ alarm
◦ kalendarz
◦ timer / minutnik
◦ licznik spalonych kalorii

• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 13,58$ – 54,60zł*

Bardzo dobry przykład produktu legitymującego się wzorowym stosunkiem ceny do jakości, zegarek sportowy chińskiej marki SKMEI model 1058 umożliwiający pomiar tętna,
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bezproblemowo służy mi podczas każdej wyprawy w góry, czy wypady terenowe z aparatem, bez względu na porę roku, pogodę, czy temperaturę...

uwagi / opinia: 
Przykład doskonałego kompromisu pomiędzy ceną a jakością, zegarek sportowy zakupiony przede wszystkim
do służby terenowej,  tudzież  w górach,  oraz  podczas  wypadów za  miasto.  Doskonale  na  przestrzeni  roku
sprawdził  się  w  każdych  możliwych  warunkach,  podczas  wielogodzinnego  deszczu,  śnieżyc,  a  nawet
nurkowania w zalewie Żywieckim. Wszystkie te wyzwania jak i wiele przypadkowych uderzeń o grunt, czy
sprzęt (aparat, statyw, etc...) nie zrobiły na nim większego wrażenia. Na plus należy zaliczyć też nowoczesny,
atrakcyjny sportowy design i precyzję tachometru. Model zasila „potężna” jak na zegarek bateria CR2032 co
dobrze rokuje pod kątem jej długowieczności.

Podczas wypadów z zegarkiem marki SKMEI model 1058 – jedną z ważnych jego zalet jest potężna jak na zegarki bateria CR2032, co dobrze rokuje pod kątem jego długiej służby...
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• nazwa / przeznaczenie: kuchenny termometr elektroniczny z sondą termiczną
• marka: THERMO
• model: TA-288
• data zakupu: marzec 2016
• cechy: 

◦ pomiar w stopniach Celsjusza / oraz Fahrenheita °C
◦ zakres temperatur roboczych od -50°C do 300°C
◦ pochylana w zakresie 180° głowica
◦ cyfrowy wyświetlacz
◦ zasilanie: 1 x AG13
◦ automatyczne wyłączenie

• wady: 
◦ brak

• test w dziale SPRZĘT: NIE
• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 1,35$ – 5,13zł*
• średnia cena na dzień 04.10.2017: model sprzedawany na platformie allegro od 12,99 – 28,00zł (plus 

koszty wysyłki)
• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny krajowej: od 7,86 do 22,87 zł
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Termometru gastronomicznego z sondą marki Thermo, model TA-288 używam z powodzeniem od dwóch lat podczas przeprowadzania procedur testowych kubków, bidonów i termosów, a
wszystko to za... 5zł.

uwagi / opinia: 
Proste  akcesorium  lecz  mające  swój  walny  wpływ  na  rzetelność  przeprowadzanych  przeze  mnie  testów
wszelakich  naczyń  termicznych:  bidonów,  butelek,  kubków,  czy  termosów.  To  właśnie  za  jego  pomocą  z
powodzeniem od półtorej przeszło roku przeprowadzam procedurę kontroli zdolności do utrzymania przez dane
naczynie  niskiej,  lub  wysokiej  temperatury.  Model  sprawdza  się  w  tej  roli  doskonale,  nie  sprawiając
najmniejszych kłopotów, porównywany pod kątem dokładności z innym, markowym termometrem z sondą,
wykazał precyzyjny pomiar, a wszystko to za... nieco ponad 5zł. 
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• nazwa / przeznaczenie: bandamka / chusta
• marka: XINTOWN
• data zakupu: lipiec 2017
• właściwości: 

◦ termoaktywna, oddychająca tkanina syntetyczna
• zalety:

◦ wysoka odporność mechaniczna
◦ staranne wykonanie
◦ trwałość
◦ wygoda

• wady: 
◦ brak

• czas użytkowania: 2 miesiące
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 4,89$ – 18,60zł*
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• nazwa / przeznaczenie: bandamka / chusta
• marka: XINTOWN
• model: BK15948
• data zakupu: luty 2016
• właściwości: 

◦ termoaktywna, oddychająca tkanina syntetyczna
• zalety:

◦ wysoka odporność mechaniczna
◦ staranne wykonanie
◦ trwałość
◦ wygoda

• wady: 
◦ brak

• czas użytkowania: 20 miesięcy
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,97$ – 15,10zł*
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 31 
• nazwa / przeznaczenie: bandamka / chusta
• marka: XINTOWN
• model: BK15898C
• data zakupu: luty 2016
• właściwości: 

◦ termoaktywna, oddychająca tkanina syntetyczna
• zalety:

◦ wysoka odporność mechaniczna
◦ staranne wykonanie
◦ trwałość
◦ wygoda

• wady: 
◦ brak

• czas użytkowania: 20 miesięcy
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,23$ – 12,28zł*
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• nazwa / przeznaczenie: bandamka / chusta
• marka: CS Force
• model: 11153
• data zakupu: maj 2016
• właściwości: 

◦ termoaktywna, oddychająca tkanina syntetyczna
• zalety:

◦ wysoka odporność mechaniczna
◦ staranne wykonanie
◦ trwałość
◦ wygoda

• wady: 
◦ niskiej jakości nadruk z elementem graficznym szybko ulegający skruszeniu i złuszczeniu podczas 

prania
• czas użytkowania: 17 miesięcy
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,29$ – 12,52zł*

uwagi / opinia:
Stali  bywalcy  działu  GALERII witryny  mogli  zauważyć  że  na  zdecydowanej  większości  fotografii  gdzie
pojawiam się sam, od wczesnej wiosny do późnej jesieni występuję w rożnych bandamkach. Prócz oczywiście
faktu że po prostu lubię tego typu nakrycie głowy i używam go nie tylko w górach, ale również na co dzień
mają one szereg ważkich zalet składających się na moje z nich zadowolenie. 

Wśród najpierwszych z nich jest eliminacja kłopotu z zalewaniem oczu przez pot w upalne letnie dni, o co u
mnie  szczególnie  łatwo,  gdyż  co  wiele  razy  podkreślałem  przy  okazji  recenzji  różnych  typów  odzieży
termoaktywnej w dziale SPRZĘT, należę do wyjątkowo łatwo przegrzewających się osób, tu też powiązana jest
z  tym faktem kolejna zaleta  używania bandamek – niedopuszczanie ani  do przegrzania,  ani  wychłodzenia
głowy podczas postojów. Kolejną może mniej oczywistą jest fakt... braku daszka, można by bowiem sądzić że
wszystkie te kłopoty rozwiąże zwykła czapka z daszkiem, otóż nic bardziej mylnego. Czapka taka utrudnia
niebywale życie fotoamatorom, uniemożliwiając korzystanie z wizjera. Wreszcie nakrycia takie są ultra lekkie i
praktycznie nie zajmują żadnej przestrzeni po zdjęciu, bardzo łatwo je też utrzymać w czystości, a zmoczone
szybko schną.
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Wszystkie te właśnie zalety składają się na fakt że są one najczęściej używanym przeze mnie typem nakrycia
głowy. Niestety u nas w kraju wybór, również ten dostępny na allegro, bandamek jest nader skromny, proszę
bowiem nie  mylić  ich  z  chustami  wielofunkcyjnymi.  Tu w sukurs  znów pojawia  się  ponownie  platforma
AliExpress gdzie od lat w nie się zaopatruję. Koszty ich nabycia jak widać powyżej zamykają się w przedziale
kilku  do  kilkunastu  złotych.  Wykonane  z  odpornej  na  oddziaływanie  mechaniczne  syntetycznej  tkaniny o
strukturze  drobnej  siateczki  zapewniają  wygodę,  ochronę  przed  wiatrem,  oraz  słońcem  na  długie  lata.
Dodatkowym atutem zakupu w chinach jest możliwość wyboru jednego z setek wzorów bandamki, przy czym
wskazane  jest  tu  zachowanie  pewnej  ostrożności.  W uroszczeniu  można  przyjąć  że  wszystkie  modele  z
nadrukowanym wzorem ulegną szybkiemu starciu, znacznie lepiej jest wybierać spośród modeli barwionych
pigmentami, lub wyszywanymi.

Przez większą część roku, podczas wypadów terenowych, ale i w codziennym miejskim zastosowaniu lubię używać bandamek które nie tylko cechują się trwałością, ale bardzo skutecznie
chronią przed przepoceniem, przegrzaniem i wyziębieniem. Bandamki tego typu można łatwo utrzymać w czystości, a wyprane szybko schną...

 33 
• nazwa / przeznaczenie: gadżet / model robota Danbo stworzonego przez firmę Amazon
• marka: brak danych
• model: mini Danbo 
• wysokość / kolor: 8 cm / szaro – piaskowy (jak karton)
• produkt oryginalny:  Danbo Amazon
• data zakupu: maj 2016
• funkcje: 

◦ ruchome kończyny
◦ podświetlenie oczu

• data wycofania z użytkowania: użytkowany nadal
• usterki: brak
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• kraj pochodzenia: Chiny
• cena zakupu / miejsce zakupu: AliExpress / 3,50$ – 13,30zł*
• średnia cena modelu na dzień 04.10.2017: 

◦ cena oryginalnego modelu: 
▪ od 16,99$ do 36$ / od 64,60zł do 136,80zł

◦ cena kopii modelu na allegro: 
▪ od 22,75 zł do 109 zł (+koszty wysyłki)

• różnica w cenie / zysk w stosunku do ceny:
◦ model oryginalny: od 51,30 do 123,50 zł
◦ model zamienny: od 9,45 do 95,70 zł

Sławny mały robot stworzony prze firmę Amazon – Danbo... tu jego chiński odpowiedni w wersji ze świecącymi oczami, oraz ruchomymi wszystkimi kończynami.

uwagi / opinia:
Wydawałoby się że w tym wieku nie powinienem już się bawić ;) jednak ten malutki robocik ma w sobie coś
urzekającego, stał się on bohaterem tysięcy fotografii autorów z całego świata. Tak powstała też jego legenda,
Danbo w podróży, Danbo w górach i tak dalej... również mi służy właśnie w tym celu jako model podczas sesji
terenowych,  był  też  wdzięcznym  partnerem  i  modelem  podczas  prac  realizowanych  na  potrzeby  kursu
fotograficznego w jakim brałem udział. 

Wspólne jesienne spraceraki z Danboo :)

Gadżet ten jak każdy mający swe szerokie grono fanów, szczególnie jeśli  mowa o jego oryginalnej wersji
firmowanej  przez Amazon (jego twórcę)  może kosztować grube kwoty.  Zdarza się  czasem że żerujący na
popularności  Danbo sprzedawcy sprzedają jego chińskie kopie jako produkty oryginalne...  właśnie dlatego
trafił on do niniejszego artykułu by przedstawić jego realną wartość. Jeśli więc sami jesteście fanem Danbo z
całą pewnością przed jego zakupem warto sprawdzić ceny na AliExpress, tym bardziej że dostępne są tam jego
różne wersje.
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Wspólne jesienne spraceraki z Danboo :)

Niech przemówią liczby...
Na tym pozwólcie zakończę tą pewnie nazbyt długą wyliczankę, choć bynajmniej nie wyczerpuje to wszystkich
akcesoriów,  rzeczy,  które  zakupiłem  na  platformie  Aliexpress,  by  nie  omawiać  ich  wszystkich  osobno,
dodatkowe kilkanaście  innych  znajdziecie  w  poniższej  galerii,  w  tym odzież  dla  naszych  czworonożnych
przyjaciół, tudzież w naszym przypadku Yorka Buby, akcesoria GSM, fotograficzne, turystyczne, czy bardziej
osobiste jak bransoletki, czy portfel. 

Pozostałe wybrane produkty zakupione w Chinach, tu od lewej: pojemniki na baterię AA i AAA ceną za sztukę 0,27& ~ 1,26zł / „ściągacz” do kołowych filtrów fotograficznych 1,95$ ~ 7,41zł /
dekielek dla obiektywu SIGMA 58mm 0,64$ ~ 2,44zł

od lewej: uchwyt na pas torby fotograficznej, lub plecaka dla dekielka obiektywu aparatu 0,45$ ~ 1,71zł / zestaw soczewek dla aparatu smartofnu (fish-eye i makro) 2,95$ ~ 11,21zł / power
bank 2,3$ ~ 8,74zł

od lewej: rękawiczki bawełniane do czyszczenia optyki, matrycy aparatu 0,74$ ~ 2,83zł / kijek do selphie i uchwyt dla smartfonu 3,45$ ~ 13,11zł / stacja dokująca dla smartofnu SONY Xperia
Z2 – DK36 4,15$ ~ 15,77zł / kurteczka ortalionowa z podpinką dla naszego Yorka Buby 5,74& ~ 21,90zł
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Ręcznik szybkoschnący z mikrofibry maki TOMSHOO rozmiar 40x80cm 3,05$ ~ 11,59zł / męska bransoletka ze stali szlachetnej inkrustowana od spodu Germanitem, czas używania 26
miesięcy, cena 6,7$ ~ 25,46zł / kolejna zimowa kurteczka dla Yorka Buby, wykonana z mielonej skóry, oraz z wełnianą podszewką 5,82$ ~ 22,20zł

Spójrzmy teraz jak powyższa lista omówionych szerzej zakupów przekłada się na realne zyski w stosunku do
cen tych samych przedmiotów sprzedawanych czy to na allegro, czy ich oryginalnych wersji (o ile takowe
istnieją). Łączna przez trzy ostanie lata wydana kwota to:
 

• plecak fotograficzny o średniej pojemności łącznej około 35 litrów / zapłacono: 171zł / różnica w cenie w stosunku do ceny
krajowej: od 259 do 388zł

• pokrowiec na trzy filtry kołowe K&F Concept / zapłacono: 8,55zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: od 16,45
do 26,45zł

• pokrowiec na filtry fotograficzne Cokin P K&F Concept / zapłacono: 11,78zł / różnica w cenie w stosunku do ceny 
krajowej: od 4,67 do 33,22zł

• pokrowiec na sześć fotograficznych filtrów kołowych KnightX / zapłacono: 10,83zł / różnica w cenie w stosunku do ceny 
krajowej: od 7,17 do 22,39zł

• pokrowiec na trzy filtry fotograficzne Cokin P KnightX / zapłacono: 9,73zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: 
od 8,3 do 15,27zł

• wężyk spustowy migawki aparatu FUJIFILM X-M1 (zamiennik RR90) JCC S-F3 / zapłacono: 9,73zł / różnica w cenie w 
stosunku do ceny krajowej: od 51 do 71zł

• wężyk spustowy migawki aparatu / interwałometr YouPro YP-880 / zapłacono: 42,75zł / różnica w cenie w stosunku do 
ceny krajowej: od 92,25 do 117,25 zł

• adapter dla bagnetu PETAX K / FUJIFILM X marki K&F Concept KF06.059 / zapłacono: 74,10zł / różnica w cenie w 
stosunku do ceny krajowej: od 10,90 do 25,90 zł

• zewnętrzny grip do aparatu FUJIFILM X-M1 marki FOTGA LB-XM1 / zapłacono: 60zł / różnica w cenie w stosunku do 
ceny krajowej: od 55 do 70 zł

• pierścienie pośrednie MeiKe MK-C-AF3B / zapłacono: 78,15zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej:
◦ pierścieni oryginalnych - od 581,85 do 661,85 zł
◦ pierścieni zamiennych - od 86,85 do 121,85 zł

• krzyżowe szyny nastawcze FOTGA SKU062900 / zapłacono: 93,40zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: od 
71,60 do 101,60 zł

• kulowa głowica fotograficzna Manbily KB-0 / zapłacono: 75,60zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: od 
49,40 do 84,40 zł

• holder dla filtrów systemu Cokin P + adapter 58mm Ynniwa / zapłacono: 7zł / różnica w cenie w stosunku do ceny 
krajowej: od 73 do 93 zł

• akumulator litowo-jonowy NP-W126 OCDAY / zapłacono: 18,24zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej:
◦ akumulator oryginalny - od 106,76 do 171,76 zł
◦ akumulator zamienny - od 9,76 do 46,76 zł

• pas reporterski EIRMAI AC06 / zapłacono: 30,14zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: 
◦ pas oryginalny - od 164,86 do 209,86 zł
◦ pas zamienny - od 67,86 do 129,86 zł

• lampa błyskowa YINYAN CY-20 / zapłacono: 34,01zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: od 355,99 do 
415,99 zł

• dekielki dla body aparatu / tylnej soczewki obiektywu FUJIFILM X marka: FOTGA model SKU062900 / zapłacono: 4,37zł
/ różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: od 50,26 do 71,26 zł

• gradientowy barwiący filtr tabaczkowy systemu Cokin P - marka: Ynniwa / zapłacono: 5,50zł / różnica w cenie w stosunku 
do ceny krajowej: od 52 do 69zł

• smartwatch GV09 / zapłacono: 79,80zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej: około 270,20zł
• kuchenny termometr elektroniczny z sondą termiczną THERMO TA-288 / zapłacono: 5,13zł / różnica w cenie w stosunku 

do ceny krajowej: od 7,86 do 22,87 zł
• model robota Danbo stworzonego przez firmę Amazon / zapłacono: 13,30zł / różnica w cenie w stosunku do ceny krajowej:

◦ model oryginalny od 51,30 do 123,50 zł
◦ model zamienny od 9,45 do 95,70 zł
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kwota wydana: 837,61zł
kwota różnicy / zysku w stosunku do cen krajowych: 

• w przypadku produktów zamiennych, lub takich które nie miały odpowiednika: od 1619,87zł do 
2291,97zł

• w przypadku produktów oryginalnych, lub zamiennych: od 1983,85zł do 2963,17zł

Cóż... myślę że w świetle przedstawionych powyżej danych liczbowych komentarz jak i przekonywanie kogoś
o możliwości powstania radykalnych oszczędności na przedmiotach zakupionych bezpośrednio w chinach z
pominięciem marży i  kosztów sprzedaży polskich dostawców jest wręcz gigantyczna,  a jeszcze większa w
przypadku produktów opatrzonych logiem znanych marek... więcej bardzo często można w ten sposób nabyć
akcesoria które w oficjalnej ofercie producentów nie istnieją wcale, jak choćby grip do aparatu FUJIFILM X-
M1, z którym zresztą wiąże się dość ironiczna historia gdyż opisany zamiennik marki FOTGA model LB-XM1
nie  tylko  wykonany  został  ze  znacznie  lepszych  i  trwalszych  materiałów,  ale  może  się  wylegitymować
radykalnie lepszą,  bardziej  przemyślaną konstrukcją niż oryginalny grip firmy FUJIFILM przeznaczony do
body X-M1, tudzież model HG-XM1. 

Oryginalny  grip  nie  jest  niczym  więcej  niż  mało  funkcjonalną  nakładką,  tylko  nieznacznie  poprawiającą
uchwyt, za to uniemożliwiający szybki dostęp do slotu kart pamięci, a co gorsza akumulatora... oznacza to w
praktyce  konieczność  demontowania:  gorącej  stopki,  gripu  HG-XM1 by  go  wymienić,  a  potem  ponowny
montaż. Sami przyznacie że to całkowicie irracjonalne rozwiązanie, gdyż wystarczyło dodanie odpowiedniego
wycięcia w podstawie, co właśnie znalazło się z zamienniku marki FOTGA model LB-XM1. Ironia polega na tym
że to FUJIFILM skopiowało to rozwiązanie chińskiej niszowej firmy i takie otwory,  jak i  zbliżoną ogólnie
budowę zaimplementowało w gripach dla swoich nowszych bezlusterkowców. 

od lewej: dwa portfele z ekologicznej skóry, koszt za sztukę 1,78$ ~ 6,78zł / pióro do czyszczenia optyki wzorowane na modelach LensPen, tu jego tani chiński, ale równie dobry
odpowiednik marki K&F Concept za 1,56$ ~ 6zł

Warto czy nie warto?
Jak to więc jest z tymi chinami, dobre nie dobre, warto czy nie? Z całą pewnością nie jest tak, co wielokrotnie
już podkreślałem, nie tylko przy okazji tego, ale i innych poruszających te kwestie artykułów, że wszystko jest
zawsze  dobrej,  lub  choćby  akceptowalnej  jakości,  wśród  setek  tysięcy  ofert  na  platformach  takich  jak
AliExpress znajdziemy zarówno produkty klasy „A”, jak i odległego „Z” ba... bywa i tak że te same przedmioty
mogą być kopiowane przez różnych producentów w różnej jakości i dlatego sprzedawane w różnych, pozornie
atrakcyjnych cenach. Brzmi to bardzo zawile, lecz przy odrobinie wprawy, którą zawsze nabywamy przez czas
jaki poświęcimy na obserwację i porównywanie różnych ofert, opinii o produkcie, jak i samym sprzedawcy w
wielu przypadkach ryzyko nietrafienia można znacząco zminimalizować. 

Drugim  zabezpieczeniem  chroniącym  kupujących,  jest  parasol  ochronny  jaki  nad  nim  rozpościera  sama
platforma aukcyjna, w przeciwieństwie na przykład do naszego allegro w sytuacji gdy dochodzi do konfliktu ze
sprzedawcą platforma zawsze stoi po stronie kupującego, a sama procedura rozstrzygania przebiega szybko i
bez zbędnych dyskusji, kończąc się w zdecydowanej większości przypadków zwrotem gotówki bez względu
na to czy sprawa dotyczyła złej jakości, uszkodzenia w transporcie, czy nie otrzymania przesyłki. 

Na  koniec  kilka  zasad  które  ułatwią  wam  poruszanie  się  w  gąszczu  ofert  na  chińskich
platformach handlowych: 
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• jeśli jakiś produkt jest szczególnie tani warto w sposób szczególnie dokładny porównać go z innymi 
podobnymi ofertami

• sprawdzajmy opinie o sprzedawcy, jak i o sprzedawanym przedmiocie
• unikajmy zakupów urządzeń elektronicznych o złożonej budowie, ze względu na brak serwisu, brak 

możliwości realnej weryfikacji jakości podzespołów, problematyczne dochodzenie zwrotu po dłuższym 
czasie użytkowania, chyba że wyjątkowo dobra cena równoważy takie ryzyko

• o ile mamy wybór, jeśli dany artykuł dostępny jest u kilku sprzedawców zawsze warto wybrać tego 
który zaoferuje darmową przesyłkę rejestrowaną – zwiększy to prawdopodobieństwo że do nas ona 
dotrze

Mam nadzieję  że  artykuł  ten  wraz  z  obszerną  dokumentacją  zdjęciową  rozwiał  wasze,  o  ile  je  mieliście,
wątpliwości dotyczące nie sprawiedliwej obiegowej opinii o tandetnej jakości chińskich produktów, gdyż w
istocie żyjemy w czasach gdy praktycznie każdy z nas ma je w swoim posiadaniu, czasem nawet nie zdając
sobie z tego sprawy, gdyż wiele dawnych znanych marek zostało wykupione przez te chińskie. 

od lewej: Danbo strzegący statywu ;) / ...wśród wielu akcesoriów jakie zakupiłem w chinach jest też kilka modeli toreb i pokrowców, tu dwa przykłady torba na pasek, lub troczona do
plecaka wyposażona w system mocowania taśm molle, oraz dwie komory za 3,95$ ~ 15,01zł / pokrowiec na bidon również mocowaniem zgodnym z systemem molle za 2,78$ ~ 10,57zł

Pamiętajmy natomiast że niska jakość jest nie tyle synonim produktów chińskich lecz wyłącznie tego jakiej
klasy produkt zdecydowaliśmy się zakupić, inaczej mówiąc nie oczekujemy że wybierając produkt najtańszy
otrzymamy jego najlepszą wersję, bez względu na to co pisze sam sprzedawca, wszak w jego interesie leży
zawsze  sprzedaż...  Życzę  wszystkim mądrych  i  udanych  zakupów,  gdyż  w istocie  jak  zostało  to  powyżej
wykazane korzyści płynące z tej formy zakupów są dla naszego portfela olbrzymie.

Linki:
• artykuły powiązane:

◦ „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?”
◦ „Uzupełnienie – konwerter RAYNOX DCR-250 – w rok po zakupie…”
◦ „FUJIFILM X-M1 – mały aparat z wielkim sercem”
◦ „Zdjęcia makro ze smartfonu oraz tanie akcesoria – uzupełnienie” 

• recenzje w dziale SPRZĘT:
• plecak fotograficzny Lowepro Photo Sport 200 AW
• statyw fotograficzny TRIOPO C-158
• pierścienie pośrednie makro MeiKe MK-C-AF3B
• głowica fotograficzna Manbily KB-0
• krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro FOTGA SKU062900
• głowica fotograficzna WeiFeng Group WF-591BH
• filtr neutralny szary o zmiennej gęstości K&F Concept Slim Fader ND2-400
• SmartWatch GV09
• SmartWatch U-Watch U8

• Chińska platforma handlowa AliExpress: www.aliexpress.com 

* dla dolara w cenie około 3.8zł

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie: 
Sebastian Nikiel

09.10.2017
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