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 Część I 
Tytułem wstępu...
Po blisko dwóch latach  jakie  upłynęły od chwili  wznowienia  umowy z operatorem telefonii  komórkowej,
zbliżał się ten wyjątkowo tym razem wyczekiwany czas, gdy będę mógł przyjąć na służbę nowy smartfon,
który miał zastąpić dotychczasowy – Sony Xperia S LT26i (którego aparat fotograficzny i ważniejsze funkcje
zostały opisane w artykule "Sony Xperia S - mały aparat z dużymi możliwościami?"). Wyczekiwany ze względu na fakt
iż Xperia S, porządnie nadwerężyła moją cierpliwość, niejednokrotnie przywołując mało cenzuralne słowa na
myśl...  nie  była  to  jednak  tyleż  wina  samego  telefonu,  co  znanego  wszystkim  użytkownikom  Androida
narastającego w czasie problemu z stabilnością systemu, tudzież „lagowaniem” i powolnym działaniem. 

Nadszedł  więc  czas  na  poszukiwania,  po  mało  pozytywnych  doświadczeniach  z  Androidem,  nie  tylko  w
przypadku mojego telefonu, ale wielu które przeszły przez moje ręce, byłem wręcz zdesperowany by z niego
zrezygnować. W chwili obecnej jedyną alternatywą jest iOS, lub Windows Phone. Ten pierwszy z racji niezbyt
mi odpowiadających (szczególnie cenowo) modeli,  odpadł w przedbiegach, pozostał  więc wybór pomiędzy
Androidem, a Windows Phonem. Dodam tutaj że po doświadczeniach z modelem Sony Xperia S, byłem też na
„nie” wobec zakupu innego modelu tegoż producenta...

Dziesiątki godzin poświęciłem na czytanie różnorakich opracowań, porównań, benchmarków, miałem też przez
pewien czas możliwość zapoznania się „na żywo” z obsługą systemu Windows, jednak finalnie po zatoczeniu
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pełnego koła,  wpierw zmierzając jak najdalej  od Androida,  ponownie do niego powróciłem...  czemu? Tak,
myślę że Windows Phone jest bardzo udanym system, tak myślę że o ile uda mu się teraz przetrwać i będzie
nadal rozwijany ma szanse stać się poważnym zagrożeniem dla „lagującego” i zasobożernego Androida, lecz
jeszcze nie teraz... bowiem należę do ludzi którzy zadecydowanie wolą mieć możliwość zmian i dopasowania
funkcji  telefonu do sowich potrzeb,  poza tym w sukurs weszła  tu  korporacyjna polityka dwóch gigantów,
tudzież  Google  i  Microsoft,  która  przejawia  się  w  interesującym  mnie  przypadku  w  tym  że  jedni  nie
udostępniają usług drugich, a aplikacje zamienne często nie są zbyt dobrym rozwiązaniem. 

Cały  ten  czas  poświęcony  na  poszukiwanie  nowego  telefonu,  który  były  w  stanie  choć  na  pewien  czas
zaspokoić moje wymagania, doprowadził do paradoksu – powróciłem do producenta od którego tak starałem
się uciec...  firmy Sony i jednego z jego jeszcze niespełna rok temu flagowego modelu -  Sony Xperia Z2.
Zmagając się do samego końca z niemiłymi doświadczeniami wyniesionymi z użytkowania jego poprzednika,
stałem się  w końcu posiadaczem nowiutkiego smartfonu o  przynajmniej  teoretycznie  mocnej  konfiguracji.
Zapraszam do zapoznania się niniejsza recenzją, jak wypadł on w praktycznym, codziennym użytkowaniu, oraz
przede wszystkim jakie oferuje on możliwości fotograficzne. 

 Część II 
Zawartość zestawu – pierwsze wrażenia...

• wygląd i budowa
• mocarna konfiguracja / ważniejsze dane techniczne
• zasilanie 
• pierwsze uruchomienie / ważniejsze funkcje

Zawartość zestawu – pierwsze wrażenia...
Mając już za sobą, może nieco za długi wstęp, jednak chciałem przedstawić kolej decyzji które doprowadziły
do zakupu tego, a nie innego telefonu, przejdźmy teraz do tego co jest powodem powstania tegoż artykułu,
opisu samego telefonu i jego przede wszystkim fotograficznych możliwości. W gwoli ścisłości dodam jeszcze
że nie będzie to artykuł stricte techniczny, z pełną specyfikacja, skupianiem się na wynikach benchmarków,
takich opracowań znajdziecie w sieci bez liku, tutaj będą one traktowane skrótowo, a skupiać się będziemy nad
funkcją fotografowania i filmowania. 

Gdy wreszcie kurier przywiózł wyczekiwany telefon, z ekscytacją zabrałem się do rozpakowywania przesyłki,
mając oczywiście  przygotowany aparat  by na „gorąco” dzielić  się  swoimi spostrzeżeniami  z  czytelnikami.
Jeszcze przed otwarciem swojego zestawu,  po niezliczonych lekturach i  oglądaniu filmików recenzujących
model, wiedziałem już czego się spodziewać i rzeczywiście wiedza ta pozwoliła mi uniknąć kilku niemiłych
rozczarowań... 

Pudełko, model większy od mojego poprzednika o blisko cal dla wielkości samego ekranu, a jeszcze więcej dla
całkowitej, jednak pudełko wyraźnie w stosunku do jego młodszego brata się skurczyło.... jak zawsze białe,
estetyczne, z nadrukowanymi podstawowymi informacjami o specyfikacji. Otwieram, wewnątrz leży mój nowy
nabytek – Sony Xperia Z2. Rzecz która w pierwszej chwili rzuca się w oczy, jest powszechnie opisywany fakt
iż Z2 nie wyzbyło się nazbyt dużych w stosunku do wielkości ekranu rozmiarów, co jest wynikiem dość grubej
ramki na górze i dole telefonu. Osobiście zupełnie mi to nie przeszkadza, no może czasem rodzi kłopot gdzie
takowy telefon schować.

Wewnątrz  natrafimy  jeszcze  na  ładowarkę,  kabel  do  ładowania,  pełniący  równocześnie  funkcję  kabla
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komunikacyjnego, oraz zestaw słuchawkowy...  i  tu jedno z niemiłych zaskoczeń, którego na szczęście sam
uniknąłem,  znając  już  ten  problem  z  recenzji  innych.  Otóż  firma  Sony  nie  wiedzieć  czemu  tylko  w
symbolicznej partii telefonów Xperia Z2 dodawała do zestawu bardzo udane słuchawki model MDR-NC31EM, w
większości  zaś  zestawów,  w tym moim,  natrafimy na  do  bólu  podstawowy zestaw słuchawkowy  MH410c
(nazwa  kodowa  typu:  AG-1100).  Nie  będę  tu  dywagował  czemuż  ma  służyć  taka  polityka  firmy,  z  całą
pewnością wprowadziło to spore zamieszanie wśród użytkowników, jednak żenujący wydaje się fakt że kilka
lat temu, do modelu Xperia S LT26i otrzymałem o wiele klas lepsze słuchawki MH650c (nazwa kodowa typu:
AG-0800)  z  wymiennymi  gumkami,  doskonałym brzemieniem i  dopasowaniem do ucha.  O  tych  które  są
załączone do Z2 można tylko powiedzieć dwie rzeczy, że są i działają, oraz trzecią że jeśli chcecie korzystać ze
słuchawek z całą pewnością trzeba dokupić lepsze. Na obronę firmy Sony, by tylko o nich tak źle nie pisać,
dodać trzeba że praktyka oszczędzania na akcesoriach stosowana jest również przez innych producentów, w
tym NOKIĘ (obecnie Microsoft) która nie dodaje słuchawek do swoich zestawów wcale... 

W pudełku ze smartfonem Sony Xperia Z2 znajdziemy tylko podstawowe wyposażenie, ładowarkę, kabel USB / micro USB do ładowania i łączności, uproszczoną
instrukcję obsługi, oraz najczęściej bardzo podstawowy model słuchawek  MH410c

Nieco żenującym wydaje się fakt  że przeszło dwa lata temu, do poprzedniego smartfonu firmy Sony model  Xperia S  (LT26i)  otrzymałem dobrze brzmiące,
wygodne, wyposażone w wymienne gumki słuchawki MH650c. Nie wiedzieć czemu do modelu Z2 firma dołącza ubogie i niewygodne słuchawki MH410c, co jednak
wprowadza jeszcze większe zamieszanie wśród nabywców firma do niewielkiej partii urządzenia Z2 dołączała wysoki model słuchawek MDR-NC31EM. Jeśli więc
otrzymaliście te proste, a myślicie o wykorzystaniu potencjału muzycznego telefonu,  z całą pewnością konieczne będzie nabycie innego, lepszego zestawu
słuchawkowego...

Kolejną rzeczą której brak w zestawie, co ciekawe pomimo iż miła Pani z działu obsługi klienta zapewniała
mnie że w nim będzie, jest brak kabla do ładowania magnetycznego. Niby drobiazg, jeśli jednak głębiej się
zastanowimy to jego brak może sprowadzić na nas spore kłopoty... dlaczego? Otóż dzięki takiemu kablowi nie
musimy korzystać z ładowania przez gniazdo USB, znajdujące się pod zamykaną zaślepką. Częste otwierania
tej  zaślepki  prowadzi  do  zużycia  uszczelek  zapewniających  jej  wodoszczelność,  a  to  zaś  zwalnia  z
odpowiedzialności  od  zalania  firmę  Sony,  co  oczywiście  zawarto  w  stosowanym ostrzeżeniu  w  instrukcji
obsługi.   Cóż za sprytny wybieg prawda? Tym samym firma kabla nie  dodając do zestawu, równocześnie
zmusza nas do jego zakupu, lub grozi utratą gwarancji na wodoodporność... sprawa dość żenująca, biorąc pod
uwagę  cenę  modelu  Z2.  Na szczęście  zakup  takiego  kabelka  to  żaden  kłopot,  jest  on  dostępny za  kilka,
kilkanaście złotych na aukcjach allegro (zamienniki), oraz kilkadziesiąt w przypadku kabla firmowego, który
jednak niczym się nie różni od zamiennika, stąd nie polecam zakupu oryginału, chyba że komuś szczególnie
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zależy na logo Sony. Kabelki te jak i wszystkie inne akcesoria można również nabyć samemu, wówczas za
naprawdę kilka symbolicznych złotych, o czym na końcu w sekcji  „Tanie akcesoria”. W pudełku znajdziemy
jeszcze tylko uproszczoną instrukcję szybkiego rozruchu urządzenia. 

Po lewej otrzymane dwa lata temu bardzo dobre słuchawki model MH650c , po prawej proste słuchawki   MH410c. Niektórzy „szczęśliwcy” mogli  w swoich
zestawach smartfonu Z2 natrafić na wysokiej jakości słuchawki cyfrowo eliminujące hałas MDR-NC31EM, których cena w sklepie Sony wynosi... 249zł.

Oszczędności na dodatkowych akcesoriach widać nie tylko w przypadku słuchawek, firma Sony nie dodaje do zestawu modelu Z2 tak potrzebnego drobiazgu jak
kabla ze specjalną magnetyczna końcówką, umożliwiającą ładowanie telefonu bez konieczności otwierania zaślepek portu microUSB. O ile w przypadku słuchawek
można mówić o realnej  oszczędności,  notabene stosowanej  również  przez innych producentów, o  tyle  brak tak taniego w produkcji  drobiazgu jak kabel  z
magnesem, wydaje się się być już przesadą, żeby było jeszcze zabawniej, nie jest również dostępny w sklepie Sony... na szczęście niszę tą szybko wypełnili
producenci z Chin, w polskich sklepach internetowych, oraz na aukcjach allegro można znaleźć za kilka / kilkanaście złotych ich różne warianty, od prostych po
posiadając (zdjęcie po prawej) wbudowane diody, wykonane z aluminium etc... można je również nabyć samemu w Chinach o czym na końcu artykułu w sekcji
„Tanie akcesoria”

Wygląd i budowa...
No  dobrze,  czas  najwyższy  wziąć  do  ręki  naszego  flagowca.  Pierwsze  wrażenia  mogą  być  wyłącznie
pozytywne,  Sony  konsekwentnie  w  każdym  modelu  kładzie  duży  nacisk  na  design,  oraz  wysoką  jakość
materiałów z których są wykonane telefony, to notabene chlubny wyjątek na tle swojego głównego rywala –
firmy Samsung, będącej do niedawna, uparcie wiernej plastykowi. Telefon posiada jednobryłową budowę typu
„bar”, stanowi  jednolitą  konstrukcję,  pozbawioną  dostępu  do  baterii,  która  jest  na  stałe  zintegrowana  z
telefonem. W tym konkretnym przypadku jest to nie tylko moda, lecz również zapewne skutek zastosowania
wodoszczelnej  obudowy,  łatwo  sobie  wyobrazić  problem  z  właściwym  uszczelnieniem  klapki  baterii
(problemem znanym choćby z Samsung Galaxy Active). 
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Porównanie dwóch flagowców firmy Sony, po lewej telefon sprzed kilku lat Sony Xperia S (LT26i), po prawej ubiegłoroczny champion linii Xperia – model Z2. 

W tym  miejscu  trzeba  też  dodać  że  brak  możliwościowi  wyjęcia  baterii,  rodzi  pewne  problemy,  w  tym
najpierwsze  z  zasilaniem,  ale  też  i  ważniejszy,  powiązany  z  wrodzoną  tendencją  systemu  Android  do
zawieszania. W telefonach posiadających taką możliwość, w skrajnej sytuacji możemy po prostu zmusić telefon
do restartu poprzez wyjęcie baterii, w Sony Z2 taka możliwość nie istnieje... i tutaj duży plus dla firmy, która
widać  posłuchała  skarg  użytkowników i  dodała  odpowiedni  przycisk  resetu.  Został  on  ukryty pod klapką
gniazda  micro  USB.  Widać  nawet  sam  producent  zdaje  sobie  sprawę  z  problematycznością  systemu
implementowanego  na  pokładzie  telefonu.  Funkcja  ta  bardzo  mnie  ucieszyła,  bo  choć  i  u  poprzednika
teoretyczna takowa była, trudno było mówić o jej działaniu, gdyż reset wywoływało się poprzez wciśnięcie
kombinacji klawiszy, które raz ją wywołały, innym nie... 

Wrażenie z pierwszego kontaktu ze smartfonem Sony Xperia Z2 mogą być wyłącznie pozytywne, telefon cechuje się nowoczesnym wzornictwem, zbudowany jest z
wysokiej klasy materiałów – aluminium i szkła. Model Z2 nie pozbył się jednak „wad” swych poprzedników i nadal ma nieco za szeroką w stosunku do wielkości
ekranu ramkę, na dole i górze modelu. 

Ramka  telefonu  jest  bardzo  cienka,  ma  zaledwie  0,8cm i  wykonana  została  z  dobrej  jakości  aluminium,
włącznie z zaślepkami. Na jej bokach prócz wymienionej zaślepki USB, natrafimy po drugiej stronie na kolejną
skrywającą gniazdo kart pamięci. Poniżej zaś natrafimy na estetyczny i wygodny włącznik telefonu / blokady
ekranu. Podążając dalej znajdziemy przycisk głośności, który jest dokładnie taki sam jak w Sony Xperia LT26i,
czyli dość mały i trudny w obsłudze. Na tej samej krawędzi ulokowano jeszcze fizyczny przycisk zwalniania
migawki aparatu, co również zasługuje na duży plus, osobiście nie znoszę obsługi aparatu poprzez przycisk
ekranowy, eliminujący funkcję ostrzenia autofokusu. W tym przepadku przycisk działa dokładnie tak jak w
aparatach,  czyli  jest  dwustopniowy.  Ostatnimi  otworami  w  ramce,  są  ulokowane  na  górze  i  dole  otwory
głośników, oraz otwór na smyczkę. 
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Sony Xperia Z2 ma grubość zaledwie 8mm, tutaj porównanie z przecież znacznie mniejszym bratem model Sony Xperia S (LT26i), którego grubość wynosiła 1,1cm. 

Telefon  został  wykonany  z  dwóch  tafli  szkła  i  tutaj  uwaga,  w  modelu  Z2  firma  Sony  zrezygnowała  ze
stosowanej  wcześniej  folii  ochronnej  na ekranie.  Cóż...  rozwiązanie mało szczęśliwe biorąc pod uwagę że
mamy do czynienia z dwoma dużymi taflami szkła, które pozbawione jest również warstwy oleofobowej, co
skutkuje  niemiłosiernym  palcowaniem  ekranu.  Firma  tłumaczyła  się  że  stosowanie  folii  nastręczało  dużo
problemów, że się rysowała, oraz była trudna do zmiany. Osobiście uważam że ekran, a w tym przypadku
również spód telefonu, powinien posiadać jednak jakąś ochronę. Producent milczy również (konsekwentnie w
stosunku do każdego modelu) o tym jakiego typu jest to szkło, z cała pewnością nie jest to Gorilla Glass i nie
należy  liczyć  na  jego  bardzo  wysoką  odporność  na  zarysowania.  Kilkutygodniowe  użytkowanie  szybko
potwierdziło te obawy, na tylnej obudowie pojawiły się pojedyncze, na szczęście płytkie ryski. Stąd jednak
dobrze jest pomyśleć tuż po zakupie smartfonu o jego zabezpieczeniu, czy to przez zastosowanie futerału, folii,
czy  szkła  hartowanego  (więcej  w  sekcji  „Tanie  akcesoria”).  Całość  jednak  sprawia  niezwykle  pozytywne
wrażenie, ekskluzywnego telefonu z wyższej półki. 

Po prawej stronie telefony znajdziemy fizyczny przycisk spustu migawki, dalej włącznik / blokadę ekranu, oraz zaślepkę pod którą ukryto port dla kart SD.
Wszystkie zaślepki, włączniki, wykonano z metalu. 

Na lewej  krawędzi Sony Z2 zlokalizowano zaślepkę mieszczącą slot kart  SIM, port komunikacyjny i  ładowania micro USB, oraz bardzo miły akcent,  którego
brakowało poprzednikom – przycisk resetu, pozwalający na odblokowanie telefonu w przypadku „zadyszki” Androida, co wziąwszy pod uwagę brak dostępu do
baterii, może okazać się zbawienne. Poniżej zaślepki portów znajdziemy inny unikat – producencki system ładowania, oparty o magnes i dwa styki. Pozawala on na
ładowanie bez konieczności otwierania portu, co może prowadzić do utraty wodoodporności poprzez zużycie sylikonowych uszczelek zaślepek. 

Mocarna konfiguracja / ważniejsze dane techniczne
Oczywiście  najważniejszym  imperatywem  dla  którego  wybrałem  model  Z2,  po  wyglądzie,  oraz
wodoodporności,  jest  jego  silna  konfiguracja  sprzętowa.  Telefon  ma  na  pokładzie  jeden  z  najnowszych,
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czterordzeniowych procesorów Qualcomm Snapdragon 801 8974AB, o taktowaniu 2,3Ghz, z bardzo dobrym
układem graficznym Adreno 330 / 578 MHz. Procesor wspomaga w płynnej pracy aż 3GB RAM DDR III, co
jest dużą zaletą urządzenia, znacząco odstającej od konkurencji w tym przedziale cenowym, których modele
mają najczęściej 1 do 2GB RAM, podnosi to wyraźnie komfort użytkowania telefonu, oraz daje nadzieję na
mniej zawieszeń ze strony systemu. 

Trudno odmówić eleganci modelowi Z2, prócz opisanych zaślepek na bocznych krawędziach, pozostałe otwory w obudowie to gniazdo słuchawkowe mini Jack, oraz
otwory mikrofonów. Na górze zaś natrafimy na ulokowane na dolnej i górnej krawędzi ekranu szpary stereofonicznych głośników. Jedną z nielicznych wad budowy
modelu jest brak warstwy olefobowej na ekranie, oraz jakiekolwiek zabezpieczenia przed rysowaniem... 

Telefon wyposażono w 16GB pamięci ROM, z czego jednak sam system i preinstalowane aplikacje zajmują
około czterech,  pozostawiając dla  użytkowania niecałe  12GB, na szczęście  to  nie  kłopot,  gdyż pojemność
pamięci telefonu, jak wspominałem można rozszerzyć o karty microSD, microSDHC, microSDXC, do 64GB.
Wraz  z  aktualizacją  systemu,  którą  Sony  już  zapowiedziało,  acz  ciągle  odkłada,  do  wersji  Androida  5.0
(Lollipop) możliwe będzie rozszerzenia pamięci do 128GB. 

Od dawna firma Sony przyzwyczaiła nas do bardzo dobrej jakości ekranów w swych flagowych modelach, nie
inaczej  jest  również w przypadku Z2, który posiada przekątną 5,2 cala,  o rozdzielczości Full  HD (1920 x
1080px). Jest to ekran LCD wykonany w technologii IPS TFT, dostarczający bardzo dobrej jakości obraz, o
ostrych i żywych kolorach, dużym ich nasyceniu i poprawnych kątach widzenia. Tutaj drobna uwaga, niektórzy
użytkownicy narzekają na widoczną siatkę czujników dotyku, tak to prawda, patrząc w mcnym świetle, na
wygaszony  ekran,  pod  kątem,  jest  ona  widoczna,  jednak  moim  zdaniem  zupełnie  nie  ma  to  znaczenia
użytkowego, nie wypływa też na obraz, gdyż po włączeniu ekranu jest ona nie widoczna. 

Sony  Xperia  Z2  udostępnia  oczywiście  A-GPS,  obsługujący  oba  typy  nawigacji,  czyli  GLONAS  i  GPS.
Podczas  prób  terenowych  przyznam  że  jestem  więcej  niż  zadowolony  z  jego  działania,  system  szybko
odnajduje lokalizację i poprawnie aktualizuje dane. 

Zasilanie
Prawdziwą perełką Sony Z2 jest jego bateria. Model wyposażono w pojemną baterię Li-Ion (litowo-jonowa) o
pojemności 3200 mAh, zadziwia fakt że tak duża bateria nie wpływa istotnie na zwiększenie masy telefonu
wynoszącej  163g.  Tutaj  pozwolę  sobie  na  małą  dygresję,  przed  zakupem,  podczas  mojego  sieciowego
„śledztwa” usłyszałem dużo dobrego o jej  wydajności.  Moje dotychczasowe doświadczenia z  użytkowania
smartfonów, jak i moich znajomych były na tym polu nader negatywne, zdecydowana większość telefonów
wymagała bowiem minimum codziennego ładowania, ba... jeśli nieco bardziej obciążyliśmy telefon, tudzież
dłuższym  graniem,  pracą  w  sieci,  nie  mówiąc  o  GPS,  trzeba  było  się  liczyć  z  koniecznością  szybkiego
doładowywania telefonu. 

Cóż biorąc pod uwagę rozmiary ekranów, konfiguracje sprzętowe, trzeba było najczęściej się z tym godzić, w
końcu nikt nie lamentuje że trzeba ładować tablet, czy laptop, a zadania stawiane przed smartfonem często są
przecież podobne... czasem jednak tak mała żywotność baterii może stać się przyczyną poważnych kłopotów,
szczególnie gdy telefon używany jest przez nas do łączności awaryjnej, na przykład podczas wypadów w góry.
Jako  że  właśnie  takie  będzie  użytkowanie  modelu  Z2,  z  dużym  zainteresowaniem  i  sporymi  nadziejami
czekałem co pokaże w praktyce jego ogniowo. 

I  rzeczywiście...  wszystkie  pochwalne  opinie  o  baterii  są  prawdziwe,  z  bardzo  dużym,  pozytywnym
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zdumieniem stwierdziłem że bez większych kłopotów możliwe jest użytkowanie telefonu przez około 48 do 60
godzin. Dodam tutaj że w czasie tym łącznie kilka godzin spędziłem na przeglądaniu internetu, pisaniu maili,
robieniu  zdjęć,  jak  i  nakręceniu  dwóch  krótkich  klipów,  nie  było  to  więc  tylko  bierne  czuwanie.  Dla
porównania przy takim trybie pracy, Xperia S już po maksymalnie 9 godzinach żądałby podłączenia do prądu. 

Sercem tak  wysokiej  wydajności  baterii,  jest  jednak  nie  tylko  ona  sama,  lecz  również,  o  ile  nie  przede
wszystkim, producencki system STAMINA. Jest to tryb oszczędzania baterii, upraszczając czuwa on nad tym
by po zgaszeniu ekranu minimalizować starty energii  poprzez wyłączanie wszystkich zbędnych procesów i
aplikacji działających w tle, dotyczy to również Wi-Fi. Prócz tego by możliwa była tak długotrwała praca na
baterii, konieczne jest uruchomienie automatycznego dopasowania jasności ekranu. Funkcja ta w większości
wypadków dobrze jednak dobiera parametry podświetlenia matrycy ekranu. 

W miejscu  tym czas  na kolejną uwagę,  jak wiadomo każda taka oszczędność,  wymusza kompromisy,  nie
inaczej jest  i  w przypadku trybu STAMINA. Pamiętać należy przede wszystkim o tym że system wyłączy
również  powiadomienia  ze  strony  takich  aplikacji  jak  Mesenger,  czy  zewnętrzna  aplikacja  budzika.  Jeśli
chcemy by aplikacje te pozostały aktywne, należy dodać je do listy wyjątków trybu STAMINA i właśnie tu
zaczyna  się  kłopot...  po  zainstalowaniu  pakietu  użytkowanych  przeze  mnie  aplikacji,  z  których  kilka,  jak
Instagram, AliExpress, czy właśnie Mesenger, generuje powiadomienia, oraz pobiera dane w tle, nagle czas
pracy baterii nie jest już tak długi, skracając się do około 24 – 30 godzin, jednak wciąż należy to uznać za nader
pozytywny  wynik.  Można  oczywiście  te  aplikacje  pozbawić  możliwości  działania  w  tle  poprzez  zmianę
ustawień w systemie STAMINA, jednak posiadanie multimedialnego telefonu i równocześnie niekorzystanie z
tych możliwości nieco mija się z sensem, jak zawsze więc mamy do czynienia z wyborem i kompromisem... 

Ostatnią nie wymienioną, a równocześnie najważniejszą dla mnie rzeczą w konfiguracji Sony Xperia Z2 jest
oczywiście aparat fotograficzny. W miejscu tym jednak ograniczę się tylko do podania jego podstawowych
danych,  gdyż  aparat  będzie  szeroko omawiany poniżej.  Mamy więc  do  dyspozycji  tylni,  główny aparat  z
matrycą wielkości 2/2,3 cala o rozdzielności 20,7 Mpx, oraz przednią kamerkę o rozdzielczości 2,2Mpx. 

Telefon Sony Xperia Z2 wyposażono w aparat o dużej matrycy wynoszącej aż 2/2,3 cala, 1W diodę doświetlającą, oraz szerokokątny obiektyw 27mm z serii „G”,
ważną zaletą jest również schowanie obiektywu w obudowie, co zabezpiecza przed jego porysowaniem. 

Pierwsze uruchomienie / ważniejsze funkcje...
Użytkownicy  smartfonów  Sony,  szczególnie  z  serii  Xperia,  nie  będą  mieli  specjalnego  problemu  w
odnalezieniu  się  w  ustawieniach  konfiguracyjnych  modelu  Xperia  Z2.  Firma  Sony  konsekwentnie  unika
wprowadzania modnych, lubianych, bądź nie, wodotrysków, w stylu czytnika linii papilarnych, czujnika tętna,
etc...  skupiają  się  raczej  na  starannym  dopracowywaniu  własnych  już  znanych  aplikacji,  jak  i  nakładki
systemowej. Nie znajdziemy tu więc jakichś bardzo odmiennych, od wcześniej występujących funkcji, oraz
aplikacji. Większe zmiany nastąpiły natomiast w samym wyglądzie i obsłudze interfejsu, co jednak nie tylko
jest związane z nakładką systemową Sony, lecz systemu w jaki został on wyposażony – Android 4.4 Kitkat. 

Jedyną  niezbędną  do  wykonania  czynnością  przed  pierwszym  uruchomieniem  jest  włożenie  karty  SIM.
Włożenie karty może nastręczyć  nieco trudności,  trzeba bowiem w tym celu lekko podważyć i  pociągnąć
specjalna szufladkę. Uwaga – czynności tej nie wykonujemy na siłę! Wystarczy lekko wcisnąć i podważyć by
szufladka się wysunęła na tyle by można było ją pociągnąć palcami. 

Producent zaleca by przed pierwszym odpaleniem telefonu, ładować go minimum 30 minut, co oczywiście jest
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rozsądne, ponieważ nie wiadomo ile telefon przed sprzedażą był składowany, ja jednak nie mogłem się oprzeć
ciekawości  i  licząc że jest  w nim choć trochę prądu odpaliłem urządzenie.  Sony Xperia  Z2,  przynajmniej
otrzymany przeze egzemplarz posiadał już wstępną konfigurację, w tym daty, godziny, języka, po przejściu
przez  kolejne  ekrany konfiguracyjne,  pojawia się  efektowna grafika powitalna,  z  falującą wstęgą,  znana z
wszystkich telefonów Xperia. Następnie otwiera się samouczek, acz osoby znające obsługę Androida i teflonów
Xperia mogą ten krok pominąć.  Wreszcie odpala się ekran główny telefonu.  Jakość obrazu robi  naprawdę
wrażenie, kolory są pięknie nasycone i głębokie.

Kolejną rzeczą która zachwyca, szczególnie mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia, z co rusz lagującym
się poprzednikiem, jest wspaniała płynność pracy urządzenia. Wszystkie animacje chodzą bez problemowo, bez
żadnych przycięć, oraz spowolnień. Właśnie w tym miejscu odczujemy korzyści płynące z posiadania aż 3GB
RAM. Nie oznacza to bynajmniej że tak zasobożerny system jak Android nie jest w stanie sobie z tą ilością
poradzić...po odpaleniu kilkunastu procesów, plus kilku aplikacji, ilość dostępnej wolnej pamięci RAM spadła
do...10% co oznacza że około 2.9 GB było w użyciu.  Nawet po wylogowaniu ze wszelkich aplikacji,  ich
zamknięciu, okazało się że sam Android pożera około 1.2 – 1,5 GB RAM, to jedna z największych bolączek
tego  systemu...  szczególnie  w porównaniu  do  konkurencyjnego  Windows Phone,  który do  stabilnej  pracy
wymaga 512mb (według specyfikacji producenta nawet 256 mb). Jednak póty co, po półtorej miesiącu często
intensywnego  użyłkowania  nie  zauważyłem  żadnych  problemów  i  spowolnień.  Ważne  jest  oczywiście
odpowiednie dbanie o system, tudzież jego czyszczenie, w stopniu możliwym bez jego debugowania. I tu Sony
zasługuje  na  duży plus,  gdyż  wsłuchując  się  w skargi  użytkowników,  dodano przedefiniowany,  dotykowy
przycisk na ekranie (prawy) który pozwala natychmiast wywołać działające w tle i ostatnio użyte aplikacje,
jednym dotknięciem je zamykając. 

Mniej zachwycającą rzeczą, choć oczywiście już znaną z innych modeli, jest masa kompletnie niepotrzebnych,
preinstalowanych i co gorsza NIE do usunięcia aplikacji, po części firmy Sony, ale przede wszystkim niestety
operatora, tutaj PLAY. W przypadku Z2 ich ilość przekracza jednak wszelkie granice przyzwoitości, na dzień
dobry  mamy  ich  około  25,  z  czego  tylko  niektóre  można  wyłączyć.  Te  niepotrzebne  „aplikacje-śmieci”
negatywnie wpływają na ilość dostępnego RAM-u, jak i utraconej ilości pamięci ROM. Domyślnie i zapewne
demonstracyjnie,  po pierwszym odpaleniu większość z nich,  szczególnie funkcji społecznych i  sieciowych,
zobaczymy aktywne na ekranach. 

Producenci i operatorzy sieci komórkowych przyzwyczaili nas już do implementowania własnych zestawów, przeważnie zupełnie niepotrzebnych, aplikacji. Nie
inaczej jest w smartfonie Z2, acz tutaj ich liczba jest wyjątkowo duża... większość z nich zobaczymy zaraz po pierwszym odpaleniu telefonu, w postaci widżetów
wyciągniętych na ekrany. Model Xperia Z2 posiada dużą ilość pamięci RAM DDRIII, bo aż 3GB, co jest chlubnym wyjątkiem na tle konkurencji, acz jak wiemy nie ma
takiej chyba ilości RAM-u z którą nie dałby sobie zasobożerny Android, wespół z pakietem niechcianych aplikacji, jak widać na zdjęciu po prawej...

Chciałbym jeszcze zatrzymać się nad samym ekranem... w modelu Sony Xperia Z2 dodano nader przydatną,
przynajmniej  w  teorii,  funkcję  obsługi  ekranu  w  rękawiczkach.  Funkcję  tą  by  działała  trzeba  włączyć  w
ustawieniach, w menu ekranu. Przyznam się że byłem nader ciekawy jej praktycznej skuteczności, gdyż nie raz
zimą się denerwowałem musząc przy siarczystym mrozie zdejmować rękawiczki. W celu przetestowania tej
funkcji  posłużyłem się  trzema typami  rękawiczek:  lekkich  cienkich  i  termoaktywnych,  średniej  grubości  i
grubych rękawic narciarskich. Test ten został nagrany przeze mnie w postaci klipu, widocznego poniżej. Tutaj
ograniczę się tylko do stwierdzenia że funkcja ta owszem działa, acz z pewnymi ograniczeniami, tym nie mniej
na pewno docenimy jej obecność zimą. 
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By przejść do klipu ukazujące test obsługi w rękawiczkach
 część III 

• Fotografia – ogólna budowa aparatu
◦ stabilizacja
◦ lampa błyskowa

• Podstawowe funkcje / obsługa aparatu
• Matryca

◦ szumy
◦ ISO 
◦ zdjęcia nocne

Fotografia – ogólna budowa aparatu
• stabilizacja

Po przebrnięciu przez właściwości  techniczne i  budowę telefonu,  czas  najwyższy przejść do opisu funkcji
fotograficznych smartfonu Sony Xperia Z2. Omawiany będzie oczywiście aparat główny, czyli tylni, jako że
przedni  z tak symboliczną rozdzielczością 2,2Mpx jest  bardziej  gadżetem, niż  funkcjonalnym aparatem, w
kontekście fotografii. 

Główny aparat telefonu wyposażono w dużą jak na realia mobilne matrycę 1/2,3 cala. By bardziej uzmysłowić
o  jakiej  wielkości  matrycy  mówimy  dodam  iż  90%  dostępnych  współcześnie  cyfrowych  aparatów
kompaktowych wyposażona jest właśnie w takiej wielkości matrycę, dotyczy to również dużych kompaktów z
serii  mega-zoom,  jak  na  przykład  nowy model  FujiFilm FinePix  S1,  Panasonic-Lumix DMC-FZ72EP-K i
innych.  W przypadku  tych  aparatów mamy do czynienia  z  maksymalną  ogniskową optyczną  pozwalającą
uzyskać  nawet  60x  zbliżenie,  pamiętajmy  przy  zastosowaniu  tej  samej  wielkości  matrycy  co  w  naszym
smartfonie Z2.  Nie przestaje mnie zadziwiać jak inżynierowie Sony zdołali  upakować tak względnie dużą
matrycę (celowo podkreślam słowo – względna, gdyż jej rozmiar jest tylko ułamkiem matryc lustrzanek) w tak
małej  przestrzeni  i  co jeszcze bardziej  zadziwia w tak małej  odległości  od soczewek obiektywu! Wkrótce
okazało się jakie są tegoż uboczne skutki, ale o tym dalej... 

Matryca posiada rozdzielczość efektywną 20,7Mpx jest to wersja mobilna matryc producenckich Sony z serii
Exmor  RS™ (Sony Exmor  RS for  mobile  image  sensor).  Niewiele  natomiast  wiadomo o  samej  budowie
obiektywu, jego niezaprzeczalną fizyczną zaletą jest fakt iż nie wystaje on poza obudowę jak ma to miejsce na
przykład  w  modelach  Galaxy  Samsunga.  Producencki  obiektyw  należy  do  linii  „G”  znanego  i  dobrze
odbieranego  przez  użytkowników.  Oferuje  on  dużą  jasność  F=2.0,  oraz  szeroki  kąt  widzenia  =  27mm.
Przynajmniej więc teoretycznie obiektyw ten,  w połączeniu z większą matrycą, powinien,  czym chwali się
producent, przyczyniać się do mniejszego zaszumienia zdjęć w złych warunkach oświetleniowych, jak pokazała
praktyka różnie z tym bywa o czym niżej w sekcji „Zdjęcia nocne”. 

Stabilizacja / Lampa błyskowa...
Po tych superlatywach czas by wymienić i nieco słabsze strony aparatu, zawiedziony będzie ten który szukał w
nim  będzie  stabilizacji  optycznej.  Sama  firma  Sony  unika  jak  ognia  tego  określenia,  poprzestając  na
zamieszczaniu informacji „stabilizacja obrazu”, jest to oczywiście stabilizacja elektroniczna, której skuteczność
określa sam softwer i której użytkowanie może negatywnie odbijać się na jakości końcowej obrazu. Jest to
jednak  jeden  z  kilku  kompromisów  jakie  byłem  w  stanie  zaakceptować  w  toku  poszukiwania  nowego
smartfonu. Nieco szkoda że przy tak szybkim procesorze obrazu, dobrym obiektywie, oraz matrycy, producent
z uporem nie dodaje stabilizacji optycznej, jaka oferują na przykład wyższe model NOKII Lumia. Typowo dla
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linii Xperia Z, obiektyw aparatu znajduje się bardzo blisko krawędzi obudowy, łatwo więc jest go zasłonić
palcem podczas fotografowania, warto o tym pamiętać. Aparat standardowo wyposażono w diodę doświetlająca
LED. Jest to pojedyncza dioda o mocy 1W, dająca intensywne białe światło, skuteczną w standardowym dla
smartfonów zasięgu, sięgającym maksymalnie półtorej do 2 metrów w trybie manualnym i ISO=100, oraz dwa
do pięciu metrów w trybie „lepszej automatyki” przy ISO=3200.

Dioda doświetlająca Sony Xperia Z2, o mocy 1W oferuje standardowy na smartfon zasięg rzędu od 2 w trybie manualnym przy minimalnym ISO, do 5m w trybach
automatycznych, gdy aparat ma wolną rękę w wielkości ISO, co oczywiście odbija się negatywnie na jakości zdjęcia. Po lewej – tryb manualny, ISO=100, zasięg
diody około 2m, po prawej tryb „lepszej automatyki” ISO=3200, zasięg lampy około 5m.

           Po lewej tryb „lepsza automatyka” zdjęcie z diodą LED, ISO=2000     Tryb manualny, ISO=200 / lampa włączona (dioda LED) ukazuje rzeczywisty jej zasięg...

Podstawowe funkcje / obsługa aparatu
Jak już wspominałem, aparat wyposażono, w coraz rzadszy niestety fizyczny przycisk spustu migawki. Działa
on  dokładnie  tak  samo  jak  w  przypadku  każdego  innego  aparatu  cyfrowego,  ma  dwu  stopniowy,  dobrze
wyczuwalny skok. Dla osób nie mających doczytania z takim spustem (przyciskiem) podam informację że
zdjęcie wykonujemy zwalniając spust do połowy, wówczas autofokus łapie ostrość (na punkcie zadanym, lub
ogólnym) o czym informuje zmiana koloru oznaczeń pola ostrości na ekranie LCD, oraz dźwięk (o ile mamy go
włączony)  a  następnie  wciskamy spust  do  końca  robiąc  zdjęcie.  Oczywiście  można  tez  od  razu  wcisnąć
przycisk do końca, acz w takim przypadku nie zawsze autofokus może poradzić sobie z szybkim złapaniem
ostrości w punkcie o który nam akurat chodziło. 

Na bliskich odległościach dioda doświetlająca LED Sony Xperia Z2 oferuje wystarczającą moc, tutaj zdjęcie z odległości metra, tryb „lepszej automatyki” ISO=250,
lampa włączona. Gorzej wygląda to w trybach manualnych, gdy wartość ISO ustawiona jest, jak na zdjęciu po prawej na wartość ISO=100, by zachować poprawne
naświetlenie nieba, w takim przypadku zasięg drastycznie spada, tutaj pomimo jej włączenia autor pozostał skryty w cieniu...
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Oprócz spusty migawki fizycznej, do dyspozycji mamy również przycisk ekranowy. Jego on stale dostępny i
widoczny podczas robienia zdjęcia. Producencka aplikacja obsługująca aparat w modu Z2 stał się prawdziwym
kombajnem oferującym masę predefiniowanych funkcji,  ale  też na szczęście  nie  zapomniano,  acz i  tak w
jedynie w ograniczonym zakresie, dodać funkcję trybu manualnego. Szczegółowy opis dostępnych trybów i
programów znajdziecie poniżej. Aplikacja aparatu oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs, nawet osoby które
mają po raz pierwszy z nim styczność nie powinny mieć kłopotów z jej obsługą. Szybki dostęp do aparatu
umożliwia również widżet na ekranie, bądź wciśnięcie spustu migawki, acz by funkcja ta działała wymagane
jest odpowiednie skonfigurowanie aplikacji aparatu. 

Sony Xperia Z2 może się poszczycić fizycznym, dwustopniowym (zdjęcie po prawej) spustem migawki, działającym dokładnie tak samo jak w innych aparatach
cyfrowych, z lustrzankami włącznie. Szybki dostęp do aplikacji aparatu udostępnia widżet (zdjęcie po lewej), lub przytrzymanie spustu migawki, acz ta funkcja
wymaga odpowiedniej konfiguracji aplikacji. 

Matryca
• szumy
• zdjęcia nocne
• ISO 

Jak już wspomniałem aparat wyposażono w matrycę o efektywnej rozdzielczości 20,7Mpx, co przekłada się na
maksymalną rozdzielczość zdjęcia, w formacie 4:3 równą – 5248x3936px, oraz 5248×2952px dla formatu 16:9
i  rozdzielczości  15,5Mpx.  Powinno  to  zapewnić  dużą  ilość  szczegółów  na  zdjęciu,  co  zaś  umożliwia,
przynajmniej w teorii, bezstratne kadrowanie i powiększanie. 

I  tu  właśnie  natrafiamy  na  kolejną  nowinkę  technologiczną.  Aparat  umożliwia  korzystanie  z  pełnej
rozdzielności  wyłącznie  w  trybie  manualnym,  w  każdym innym  jest  ona  ograniczona  do  8Mpx,  choć  w
rzeczywistości wykorzystywana jest pełna rozdzielczość matrycy. Firma Sony wykorzystuje bowiem znaną już
z innych modeli technologię łączenia pikseli w jeden super piksel, przy czym informacje z każdego z nich są
zachowywane. 

W teorii powinno to radykalnie zmniejszyć ilość szumów, oraz poprawić ostrość obrazu, bez starty dla ilości
szczegółów  (gdyż  dane  z  poszczególnych  pikseli  nie  są  sumowane),  w  praktyce  różnie  z  tym  bywa...
technologię tą stosuje również i firma NOKIA, w tym również w swoim fotograficznym flagowcu – modelu
Lumia 1020 z matrycą o imponującej 41Mpx rozdzielczości. W przypadku NOKI również mamy do czynienia
z łączniem pikseli w jeden super piksel, jako że ta imponująca matryca realnie robi zdjęcia z rozdzielczością
10Mpx,  co oznacza że łączone są 4 piksele  w jeden.  Prócz tego firma Sony zastosowała inną nowinkę –
technologię  „Pixel  Super  Resolution”  która  ma  przyczyniać  się  do  zachowania  jak  największej  ilości
szczegółów  obrazu,  rejestrowanego  również  w  słabym  świetle.  Matryca  współdziała  z  algorytmami
stosowanymi w procesorach obrazu BIONZ stosowanymi szeroko w aparatach kompaktowych Sony, jak i ich
producenckich lustrzankach. 

Wszystko to brzmi wręcz fantastycznie, sprawiając wrażenie że oto mamy w ręku niemal lustrzankę, a już na
pewno aparat  zdolny zastąpić  kompakt.  W opinii  takiej  oczywiście  utwierdza nas  również sam producent,
wystarczy  spojrzeć  na  stronę  produkty,  czy  na  jedną  z  wielu  emitowanych  reklam  smartfonu.  Zdjęcia
prezentowane w reklamach są niezwykle piękne, wysokiej jakości, ostre i o niskich szumach. Rzeczywistość
jednak daleka jest od tegoż sprzedawanego nam ideału, co trzeba jasno sobie powiedzieć i uświadomić, że przy
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współczesnej  technologii  budowy matryc,  nie  ma  mowy by tak  mały  aparat  w  jakimkolwiek  urządzeniu,
również u innych producentów był w stanie konkurować, bodaj z najsłabszą lustrzanką, ba... nawet z bardziej
zaawansowanymi kompaktami.  We wszystkich materiałach reklamowych wykorzystywane są tak naprawdę
fotografie  i  filmy  wykonane  wysokiej  jakości  sprzętem  fotograficznym  i  wideo,  by  nie  obciążać  tym
„grzeszkiem”  tylko  Sony,  dodam  że  dotyczy  to  każdego  producenta.  Czemu  o  tym  piszę?  Bo  dopiero
uświadamiając  sobie  ten  prosty  fakt  i  dostosowując  nasze  oczekiwania  do  „mobilnych  reali”  możemy
właściwie ocenić możliwości tegoż aparatu, jak i uniknąć rozczarowań, gdy nagle się okaże że nasze zdjęcia ze
smartfonu są dalekie od tego co pokazuje się reklamówkach... 

Jako  że  poruszyliśmy temat  matrycy,  niejako  w  naturalnym  następstwie  czas  teraz  na  przedstawienie  jej
możliwości pod kątem zdjęć w słabym świetle, tudzież nocnych. Product znów oczywiście karmi nas zaletami
odnoszącymi się do niskich szumów, w praktyce jednak szybko się okazało że na tym polu żadnego większego
przełomu nie i raczej należało się z tym właśnie liczyć. 

Wykonałem kilka zdjęć w różnych trybach, zaczynając od zdjęcia w trybie manualnym z minimalnym ISO 50,
potem 100, zdjęcia te były jednak zupełnie niedoświetlone w związku z czym nie będę ich tu prezentował,
sytuację  oczywiście  uratowałaby wydłużenie  czasu  naświetlania,  jednak tutaj  nie  natrafimy na  taką  opcję.
Dlatego  podniosłem  wartość  ISO  do  800  by  uzyskać  w  miarę  poprawnie  doświetlone  zdjęcie  i  właśnie
wówczas od razu wyszła na jaw realna ilość generowanych przez matrycę szumów, która jest bardzo duża, choć
na  pierwszy rzut  oka,  bez  powiększenia  mało  widoczna,  co  jest  jednak  wyłącznie  wynikiem algorytmów
wygładzających, z tragicznym skutkiem dla ilości szczegółów, tworząc typowy landszaft, rozmydlony i nijaki
obraz. 

Jak zawsze w smarfonach, wbrew temu co stara się nam „sprzedać” producent, największą wadą aparatu Sony Xperia Z2 są bardzo wysokie szumy matrycy w
słabym świetle, tudzież nocą. Co gorsza w Z2 zaimplementowano bardzo agresywne algorytmy wygładzające szumy, prowadzące przy wyższych wartościach ISO do
całkowitej utraty szczegółów obrazu. Tutaj test ilości szumów, tryb manualny, od lewej: ISO=200 / ISO=400 / ISO=800. 

W kolejnym kroku wykonałem zdjęcie w trybie „lepsza automatyka” gdzie efekty były jeszcze gorsze... aparat
podniósł  ISO aż  do 6400 co przełożyło  się  na  tragiczną  jakość  zdjęcia...  znów też  agresywnie  zadziałały
algorytmy wygładzające, które zmieniły obraz w bez szczegółowa karykaturę. 

O ile w trybie manualnym można ostrożnie dawkować wysokość ISO, zmniejszając ilość szumów (ale tez i słabiej doświetlając scenę), o tyle jeśli zostawimy to w
rękach automatyki, aparat natychmiast podniesie je do skrajnych wartości. Tutaj tryb „lepsza automatyka” - ISO=6400, co doprowadziło do ujawnienia w całej
rozciągłości jak bardzo duże szumy generuje matryca aparatu. Po prawej wcinek zdjęcia po lewej – widać agresywne działania algorytmów wygładzających, które
zmieniły zdjęcia w...akwarele. 

Kolejne  próby  wykonałem,  wykonując  fotografię  nieco  lepiej  doświetlonego  miejsca,  tudzież  parkingu
osiedlowego, z licznymi latarniami i widokiem na panoramę miasta. Tutaj też testy rozpocząłem od zdjęcia w
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trybie manualnym, wpierw od ISO 200, potem 400 i 800, efekty były znacznie lepsze, co na pewno wynikało z
mniej agresywnej pracy algorytmów wygładzających, w związku z większą ilością dostępnego światła. 

Kolejna  próba zdjęć nocnych odbyła  się w lepiej  doświetlonym miejscu,  co wpłynęło  na  zastosowanie  przez  tryby automatyczne niższych wartości  ISO,  co
oczywiście przełożyło się na mniejsze szumy. Testy rozpocząłem od trybu manualnego. Od lewej: tryb manualny – ISO=100 / ISO=200. 

           Tryb manualny ISO=400 / lampa wyłączona / stabilizacja wyłączona                          Tryb manualny ISO=800 / lampa wyłączona / stabilizacja wyłączona

POWIĘKSZENIE FRAGMENTÓW POWYŻSZYCH ZDJĘĆ od lewej: Tryb manualny ISO=400 / Tryb manualny ISO=800 / lampa wyłączona / stabilizacja wyłączona

Test  fotograficzny tegoż miejsca  ponowiłem wykorzystując  znów tryb  lepszej  automatyki,  znów z  równie
opłakanym  skutkiem...  ponownie  automatyka  aparatu  podniosła  ISO  do  3200  co  znów  skończyło  się
zaszumieniem  i  niepotrzebnym  prześwietleniem  zdjęcia.  Znów  też  do  pracy  wkroczyły  „wygładzacze”...
wnioski są więc oczywiste, w trudnych warunkach zawsze lepiej sprawdzi się tryb manualny niż automatyka,
tym bardziej że tylko ten pierwszy pozwoli nam wykonać zdjęcie z pełną rozdzielczością matrycy (20,7Mpx
dla formatu 4:3). 

Próba sfotografowania tej samej sceny z wykorzystaniem trybu „lepsza automatyka” widać że software aparatu ponownie skrajnie (i nie potrzebnie) podniósł
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wartość  ISO  do  3200,  co  doprowadziło  do  powstania  dużych  ilości  szumów,  oraz  agresywnej  ingerencji  z  zdjęcie  algorytmów wygładzających.  Po  prawej
powiększony wycinek tego samego kadru.

Ostatnie test wykonałem wykorzystując tryb manualny, z wyborem predefiniowanego typu scenerii – tutaj „z
ręki o zmierzchu” i tutaj wreszcie można powiedzieć że automatyka aparatu okazał się przydatna, zdjęcie było
dobrze doświetlone, umiarkowanie bogate w szczegóły i średnio zaszumione, pomimo wysokiej wartości ISO
wynoszącej 1600. 

Wydaje się że jeśli chcemy korzystać z trybów automatycznych do zdjęć nocnych, najlepszą alternatywą do tego celu są dedykowane scenerie, tutaj zdjęcie
wykonane w programie „z ręki o zmierzchu” pomimo iż zdjęcie nadal jest zaszumione ich ilość jest znacznie mniejsza od tej wygenerowanej w trybie „lepsza
automatyka” jest to oczywiście skutek mniejszych wartości ISO, oraz wydłużenia czasu naświetlania. W trybach tych trzeba jednak zachować pełną stabilność
aparatu by zdjęcie nie było poruszone. Po lewej – tryb „z ręki o zmierzchu” / ISO=1600, po prawej wycinek tego zdjęcia.

Podsumowując wyniki testów pod kątem szumów generowanych przez matrycę w warunkach słabego światła,
nie  powinny  zaskakiwać,  naiwnością  byłoby  wierzyć  iż  będą  one  małe.  Rozpatrując  uzyskane  efekty  w
kategorii  urządzeń  mobilnych,  oraz  tanich  aparatów  kompaktowych,  można  powiedzieć  że  są  one  nieco
powyżej średniej, z całą pewnością nie jest to aparat stworzony z myślą o takich warunkach. Inna sprawa że
generalnie matryce firmy Sony, w tym w jej  poprzedniku Sony Xperia S generują spore szumy w słabym
świetle, spisują się one za to rewelacyjnie w dobrych warunkach oświetleniowych, o czym w dalszej części
artykułu. Nadmienię tu też że tematyka zdjęć nocnych i szumów wiąże się z wykorzystywaniem zewnętrznych
aplikacji do obsługi aparatu, szczegóły w sekcji: „Rozszerzenie funkcji aparatu poprzez zewnętrzne aplikacje”.

Tryb manualny / ISO=500 / lampa wyłączona / balans bieli automatyczny

Geometria obiektywu
W części tej przyjrzymy się bliżej samemu obiektywowi pod kątem jego poprawności geometrii. Aparat Sony
Xperia Z2, porównywany był z kompaktem z półki mega-zoom FujiFilm FinePix Hs20 EXR. Obiektyw Xperii
Z2 jest to szerokokątny i stałoogniskowy, którego ogniskowa równa się 27mm. W przypadku Fuji Hs20 EXR
mamy do czynienia z zmiennoogniskowym obiektywem o zakresie ogniskowej 24-720mm (ekwiwalent 4,2 –
126mm). 

W związku z typem obiektywu Sony Z2 liczyłem na poprawna geometrię i rzeczywiście na tym polu się nie
zawiodłem,  jest  ona  o  znacznie  lepsza  od  poprawności  geometrii  Fuji  Hs20  dla  niektórych  długości
ogniskowych, owszem występuję lekka beczka, jest ona jednak łatwa do korekcji z poziomu software. Nieco
gorzej radzi sobie obiektyw z elementami o długich pionowych liniach, umieszczonych blisko krawędzi kadru,
jednak i tu są to zaburzenia w graniach tolerancji, a biorąc pod uwagę z jak malutkim mamy do czynienia
obiektywem oferowana jakość naprawdę zachwyca. 
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Geometria obiektywu od lewej: Sony Xperia Z2 ogniskowa 27mm odległość 1m /  FujiFilm FinePix Hs20 EXR ogniskowa 24mm  odległość 1m

Geometria obiektywu od lewej: Sony Xperia Z2 ogniskowa 27mm /  FujiFilm FinePix Hs20 EXR ogniskowa 24mm

Geometria obiektywu od lewej: Sony Xperia Z2 ogniskowa 27mm odległość 0,5m /  FujiFilm FinePix Hs20 EXR ogniskowa 80mm  odległość 0,75m

Geometria obiektywu od lewej: Sony Xperia Z2 ogniskowa 27mm /  FujiFilm FinePix Hs20 EXR ogniskowa 24mm
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                                   Geometria obiektywu od lewej: Sony Xperia Z2 ogniskowa 27mm /  FujiFilm FinePix Hs20 EXR ogniskowa 24mm

 część IV 
• Fotografia makro 
• Fotografowanie:

◦ kąt widzenia obiektywu
◦ tryb manualny / balans bieli
◦ typy scenerii
◦ HDR 
◦ dodatkowe filtry, efekty 

• Fotografia w terenie
◦ kąt widzenia obiektywu
◦ przykłady zdjęć terenowych w dobrym świetle
◦ zdjęcia okolicznościowe

Fotografia makro
Jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł odnośnie aparatów w smarfonach, szczególnie linii Xperia jest tryb
„makro”, nie bez powodu... poszukiwanie wiedzy o nim wynika z dość niejasnego przedstawienia możliwości
aparatu pod kątem fotografii z bardzo bliskiej odległości, przez samą firmę Sony. Tak było w starym Xperia S i
tak też jest w modelu Xperia Z2. Dlaczego z takim uporem producent uchyla się przed jasnym określeniem jego
obecności bądź tez nie? Odpowiedź po wykonanych przeze mnie testach staje się oczywista... gdyż minimalna
odległość ostrzenia jaką udało mi się uzyskać wynosi minimum 7,5cm a taką optymalną (przy której aparat już
prawie zawsze łapie ostrość) odległością jest 8cm. Trudno tu więc mówić w stricte tego słowa znaczeniu o
„makro”, daleko do wyników choćby z używanego przez mnie, leciwego już aparatu Fuji Hs20 EXR, który
łapie ostrość z około 1cm. 

SONY Xperia Z2 pozwala na ostrzenie obrazu z minimalnej odległości około 8cm / od lewej: 5cm, 6cm, 8cm
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Tryb „Super makro” aparatu FujiFilm FinePix Hs20 EXR pozwala na ostrzenie z odległości 1cm, efekt ten można również uzyskać za pomocą manualnego ostrzenia

I właśnie z tego zapewne powodu nie znajdziemy prdefiniowanego programu w menu aparatu „makro”. By
jednak uczynić sytuację jeszcze bardziej ciekawą dodam że program ten – JEST w aplikacji aparatu tyle tylko
że nie jest on dostępny z poziomu wyboru użytkownika. Działa on dokładnie tak samo jak we wszystkich
wcześniejszych Xperiach, na zasadzie „pojawiam się i znikam”...  by w ogóle mógł się on pojawić musimy
robić zdjęcia w trybie lepsza automatyka, wówczas w sprzyjających warunkach oświetleniowych, wykonując
zdjęcia z bliskiej odległości nagle aparat może nas, za pomocą odpowiedniej ikonki, poinformować że włączył
się tryb makro, lub częściej... dokument. Producent milczy oczywiście na ten temat i ewidentnie pozostawił
kwestie  „makro”  w  rękach  samego  autofokusu,  który  jak  pisałem,  bez  względu  czy  mamy  włączony
wielopunktowy tryb ostrości, czy jednopunktowy, łapie ją z około 8cm. 

Firma Sony jak u poprzedników ukryła w modelu Z2 tryb „makro” w programie automatycznym 
w tym przypadku w „lepsza automatyka”, nie ma jednak możliwości włączyć go manualnie,

pojawia się on i znika w trybie wyboru samego software aparatu, często jest też zastępowany
przez oprogramowanie trybem „dokument”.

Jeśli więc marzycie o bardzo dużych powiększeniach, zdjęciach z centymetra, dwóch, aparat Xperii Z2 nie
będzie w stanie  sprostać takim wymaganiom. Na obronę producenta dodam iż  cecha ta  nie  dotyczy tylko
smartofnów Sony, celowo sprawdziłem takie możliwości w smartofnach Nokia X, oraz Samsung Galaxy S
Advance (I9070),  i pomimo że tam natrafiłem na program makro, w rzeczywistości i one ostrość łapały z około
7 – 8cm, może więc dobrze że Sony nie wprowadza tutaj użytkownika w błąd, umieszczając w menu aparatu
program który faktycznie... nie działa. Również broniąc modelu Z2 dodam że nawet zbliżenie z odległości 8cm,
w  połączeniu  z  dużą  ilością  szczegółów  obrazu,  pozwala  na  jego  dość  znaczne  zbliżenie  poprzez
wykadrowanie,  z  zachowaniem względnie  dobrej  jakości  obrazu  (oczywiście  przy  dobrym świetle),  toteż
pozwala to na wykonanie zdjęcia w przełożeniu z jakichś 4 / 5cm, co faktu jednak nie zmienia że nie jest to
nadal stricte makro. 

Odległość minimalna ostrzenia, rzędu 7-8cm nie jest wyłącznie przypadłością modelu Sony Z2, lecz również wielu innych smarfonów, tutaj test telefonu Samsung
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Galaxy S Advance, który również zdołał wyostrzyć obraz z odległości 7,5cm. Od lewej: tryb makro / odległość: 4cm / 6cm / 7,5cm. Tłumaczy to poniekąd brak
predefiniowanego trybu w smarfonach Sony...

Pewnym natomiast zaskoczeniem była dla mnie inna cecha która wyszła podczas testów trybu makro. O ile
autofokus w warunkach studyjnych, z małą ilością elementów na planie dobrze radził sobie z łapaniem ostrości
w wymienionej odległości 8cm, o tyle im większa była ilość elementów w kadrze tym było gorzej... w terenie,
podczas spaceru po łące okazało się że ma on poważne problemy z wyostrzeniem obrazu na przykład na pąku
krzewu, na tle traw, ostrość była łapana przed albo za nim... w tej sytuacji znów okazało się że rozwiązaniem
jest wykonanie zdjęcia w trybie manualnym, z ręcznym wyborem trybu ostrości – na „automatyczna ostrość
jednopunktowa”, lub ostrość ze wskazaniem punktu ostrzenia. Ewidentnie więc widać że problemy wynikają z
samego software, nie autofokusu. 

Autofokus Sony Z2, podczas prób ujęcia z bliskiej odległości, poniżej 15cm, w trybach automatycznych, w przypadku złożonej scenerii i próby wyostrzenia na
danym najbliższym fragmencie ma tendencję do „gubienia” się i ostrzenia obrazu za wybranym punktem. Pomocne wówczas jest przejścia w tryb manualny i
wybranie  centralnego  ostrzenia  jednopunktowego.  Bolączka  to  występuje  również  w  aplikacjach  zewnętrznych  (zdjęcie  środkowe  i  po  prawej)  pomimo
zaimplementowanego trybu „makro” co jest zapewne wynikiem niedopuszczania aplikacji aparatu do ingerencji przez aplikacje zewnętrzne w jego pracę. 

Należy również pamiętać podczas fotografowania z bliskiej odległości o... przesunięciu względem środka kadru
samego aparatu. Przyznam się że przyzwyczajony do centralnego kadrowania, nader często gubiłem się na tym
elemencie.  Intuicyjnie  bowiem  ustawiamy  telefon  /  aparat  w  środkowej  osi  względem  fotografowanego
elementu, co kończy się w przepadku Sony Xperia Z2 niemiłą niespodzianką, gdzie okazuje się że autofokus
złapał ostrość na zupełnie innym elemencie, co oczywiście jest wynikiem umieszczenia obiektywu aparatu przy
górnej krawędzi telefonu, warto o tym pamiętać podczas fotografowania. 

Przykłady zdjęć Sony Xperia Z2 z bliskiej odległości, w każdym przypadku minimalna odległość skutecznego ostrzenia to 8cm.

Próba bliższego niż 8cm ostrzenia kończy się zazwyczaj wyostrzeniem obrazu na dalszym od zakładanego punkcie. Warto o tym pamiętać fotografując w terenie...
tutaj po lewej – zdjęcia Huby z odległości około 10cm, po prawej próba z odległości około 6cm, jak widać doprowadziło to wyostrzenia (patrz czerwona elipsa)

obrazu na drugim planie, oraz rozmycia planu pierwszego...
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Jedną z rzeczy o której należy pamiętać podczas fotografowania smartfonem Sony Xperia Z2 jest konieczność przesunięcia telefonu względem punktu który
chcemy mieć wyostrzony i w centrum, wynika to z budowy smartfonu, którego aparat ulokowany jest przy samej krawędzi. Po lewej przykład takiej pomyłki,

przyzwyczajony do kadrowania centralnego chciałem wyostrzyć obraz na bazi, zapominając że aparat ma przesunięty w lewo obiektyw względem osi centralnej, w
efekcie obraz został wyostrzony po lewej od niej – zdjęcie po prawej, koło czerwone rzeczywiste wyostrzenie, żółte planowane...

Od lewej: przykłady zdjęcia Sony Xperia Z2 z bliskiej odległości, odległość 8cm, tryb manualny, tryb ostrości: automatyczna ostrość wielopunktowa / ulokowanie
bardzo blisko krawędzi aparatu Sony Z2 może skutkować jego łatwym zasłonięciem przez palec podczas fotografowania

Fotografowanie:
◦ kąt widzenia obiektywu
◦ tryb manualny / balans bieli
◦ typy scenerii
◦ HDR 
◦ dodatkowe filtry, efekty 

Kąt widzenia obiektywu...
Zanim przejdziemy do praktycznych wyników fotografowania w terenie, raz jeszcze powrócę do obiektywu Z2,
który jak pamiętamy oferuje ogniskową 27mm, co przekłada się na szeroki kąt widzenia. Już podczas testów w
domu, w tym testów geometrii szybko okazało się że szerokość kąta jest zachwycająca. Pomimo iż Fuji Hs20
EXR z którym był on porównywany, oferuje minimalną ogniskową 24mm i również posiada szerokokątny
obiektyw, acz zmiennoogniskowy, kąt widzenia Sony Xperia Z2 okazał się o około 30% większy, przy tej samej
ogniskowej (27mm) od Fuji Hs20 EXR! Oczywiście by w pełni ten szeroki kąt wykorzystać należy wykonywać
zdjęcia w proporcji 16:9 i w takich był on też testowany. Tak szeroki kąt widzenia, z dobrą geometrią, oraz
względnie dużą matrycą, skutkuje naprawdę pięknymi zdjęciami w warunkach jasnego, dziennego światła. 

Tutaj drobna uwaga, czasem tak szeroki kąt widzenia może nie być pożądany, dotyczy to szczególnie zdjęć
wykonywanych w ciasnych pomieszczeniach, zdjęć osób, gdzie szeroki kadr sprawia iż zatraca się w nim to ma
być w nim najważniejsze, oraz powoduje problemy z wykadrowaniem tak by przy okazji nie sfotografować
wszystkich ścian. W takim przypadku właśnie dobrze jest wykonywać zdjęcia w klasycznej proporcji 4:3.

Tryb manualny / balans bieli
W kolejnym poruszanym zagadnieniu przyjrzymy się trybowi manualnemu, jaki udostępnia aplikacji aparatu.
Czemu  akurat  temu  trybowi  poświęcam  osobną  część?  Ponieważ  tylko  w  tym  trybie  mamy  do  wyboru,
ograniczony, ale jednak, wpływ na efekt końcowy jaki zostanie zarejestrowany na zdjęciu. Osobiście po latach
pracy na różnym sprzęcie, przyzwyczajony jestem właściwie do wyłącznego posługiwania się trybem „M” (od
„manual”) toteż jedną z pierwszych zawsze rzeczy jakiej poszukuję w nowym aparacie, jest właśnie on. 
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Szczęśliwe firma Sony postanowiła go zachować, co wcale nie jest takie oczywiste, gdyż coraz częściej jedyny
wybór jaki mamy w smartfonach to wybór między programami tematycznymi i typami scenerii. Tu jednak
przypomnę to o czym pisałem wcześniej, że nazwa „tryb manualny” jest zastosowana nieco na wyrost, gdyż
tryb ten nie udostępnia niestety pełnej kontroli nad parametrami ekspozycji. To co możemy zmienić w tym
trybie to:

– wartość ISO / od minimalnej 50 do 3200

– tryb pomiaru światła / do wyboru: 
◦ twarz
◦ wielopunktowy
◦ centralny
◦ punktowy

– tryb pracy autofokusu / ostrości do wyboru:
◦ automatyczna ostrość jednopunktowa
◦ automatyczna ostrość wielopunktowa
◦ wykrywanie twarzy
◦ ustawienie ostrości dotykiem
◦ śledzenie obiektu (AF ciągły)

– stabilizator obrazu (cyfrowy) On / Off
– rejestracja twarzy On / Off
– HDR
– rozdzielczość zdjęcia
– samowyzwalacz
– podgląd 
– balans bieli, dostępne
– korekcja EV z krokiem 1/3
– lampa błyskowa dostępna w trybach:

◦ auto
◦ włącz lampę 
◦ redukcja czerwonych oczu
◦ wyłączona
◦ latarka

Oczywiście niektóre z powyższych parametrów są też dostępne z poziomu innych trybów, również „lepszej
automatyki”, te które są przypisane wyłącznie trybowi manualnemu i pozwalają na lepsza kontrolę i efekty od
automatyki, są wymienione powyżej w kolorze czerwonym. 

Jak więc widzimy przesadą byłoby sądzić że mamy pełną kontrolę nad funkcjami aparatu, możemy zmienić
jedynie podstawowe parametry, cieszy w tej sytuacji iż pozostawiono choć możliwość wyboru wielkości ISO,
która to oczywiście im wyższa tym bardziej negatywnie odbija się na jakości zdjęcia. W miejscu tym ktoś może
zapewne pomyśleć, że przecież nie jesteśmy skazani na aparaty stokowe, że możemy zainstalować dowolną
inna aplikację która teoretycznie powinna pozwolić nam na głębszą interwencję w parametry ekspozycji, tak,
jest taka możliwości – teoretycznie, w rzeczywistości bowiem nie jest to już takie proste... temat tez zostanie
opisany w „części V - rozszerzenie funkcji aparatu poprzez zewnętrzne aplikacje”. 

Aparat oferuje tylko kilka podstawowych trybów balansu bieli, które zostały wyliczone poniżej i należą do
grupy parametrów których zmiana możliwa jest tylko w trybie manualnym. 

– balans bieli, dostępne tryby to:
◦ pochmurnie
◦ słonecznie
◦ światło jażeniówkowe 
◦ światło żarowe
◦ automatyczny balans bieli

W większości  jednak sytuacji  tryb  automatyczny zapewnia  prawidłowe odwzorowanie  kolorów, jedynie  w
przypadku  znacznego  zachmurzenia  kolory  zdawały  się  nieco  za  zimne,  co  dobrze  korygował  tryb
„pochmurnie”,  odwrotnie  w  przypadku  fotografowania  w  słabo  oświetlonych,  lub  za  pomocą  światła
sztucznego  mieszanego,  tryby predefiniowane  nie  sprawdzały  się  tak  dobrze  jak  właśnie  manualny dobór
balansu bieli. 
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Opcje podlegające zmianie w trybie manualnym (M)

Opcje podlegające zmianie w trybie manualnym (M)

Opcje podlegające zmianie w trybie manualnym (M)

HDR...
Pewną nowością dla osób które jak ja przesiadły się z pominięciem modeli Z, Z1, na opisywany model Z2,
może  być  włączenie  do  aplikacji  aparatu  trybu  HDR,  co  osobiście  mnie  ucieszyło,  jako  że  jestem
zdeklarowanym jego fanem, acz mając świadomość ograniczeń aparatu Sony Z2, nie byłem pewny czego się
spodziewać. 

Użytkownicy modeli Z, Z1 często narzekali iż tryb ten ma niemiłą właściwość do pojawiania się i znikania
(podobnie  jak  makro).  Również  i  w przypadku  Z2  niektórzy  recenzenci  donoszą  o  takowym zachowaniu
aplikacji aparat. Jednak moje doświadczenia z tą funkcją niczego takiego nie odnotowały, nieporozumienie to
ma swoje korzenie być może w fakcie że uruchomienie trybu HDR wymaga kilku zmian w parametrach zdjęcia
i jest dostępne wyłącznie z poziomu sub-menu trybu manualnego. W programach automatycznych, tryb ten
pojawia się sam, o czym informuje nas ikonka na ekranie, a o jego uruchomieniu decyduje software aparatu. 

By  uruchomić  ręcznie  tryb  zdjęcia  HDR,  włączamy  program  manualny  (M),  następnie  wchodzimy  w
ustawienia trybu i zmieniamy rozdzielczość zdjęcia – to właśnie klucz do uzyskania dostępu do funkcji HDR,
która dostępna jest wyłącznie przy zdjęciu w rozdzielczości od 8MP w dół, nie jest dostępna w trybie zdjęć o
rozdzielczości  15MP i  20,7MP.  Po  wybraniu  odpowiedniej  rozdzielczości  w  menu  odnajdujemy  HDR  i
przesuwamy do pozycji włączone, po czym tryb jest już aktywny. 

No dobrze mamy więc uruchomiony tryb HDR, czy i jak to działa? No cóż... mam tutaj nader mieszane uczucia

 22   „SonyXperiaZ2 - nowe możliwości flagowca”                                                                                                                           CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



i czasem trzeba naprawdę dobrze się postarać by zauważyć jakiekolwiek różnice pomiędzy trybem HDR, a
zdjęciem bez niego przy tych samych parametrach ekspozycji (oczywiście tych które można zmienić). Tryb ten
wydaje się działać nieco bardziej zauważalnie podczas fotografowania głębokich cieni, lub pod ostre światło,
acz  wówczas  prowadzi  tez  do  zwiększania  zaszumienia  zdjęcia,  co  jest  oczywiste  biorąc  pod  uwagę
właściwości matrycy, stąd nie traktowałbym go jako użytkowego, raczej jedynie jako ciekawostkę. 

Często powtarzającymi się pytaniami na forach i w recenzjach jest to dotyczące, bądź nie trybu HDR w Sony Z2, który wbrew niektórym opiniom jest dostępny acz
jego wybór wymaga nieco zmian w ustawianiach. By włączyć tryb HDR należy wybrać w aplikacji aparatu tryb manualny (M), następnie zmniejszyć rozdzielczość
zdjęć do 8Mpx, po czym można już włączyć HDR. Po prawej przykład zdjęcia w trybie HDR – oprogramowanie wyraźnie podniosło ISO, oraz zmieniło parametry

ekspozycji, doświetlając plan pierwszy, tutaj pogrążony w cieniu. Funkcja ta jednak nie zawsze dobrze działa, co gorsza jest to tylko „pseudo” HDR, składający się
z jednej podkręconej fotografii, tryb HDR Sony Z2 nie udostępnia opcji zdjęcia wykonanego z kilku, o gradacji czasu naświetlania...

To co zaskakuje i to negatywnie, to fakt iż mając przynajmniej teoretycznie do dyspozycji matryce wielkości
tych z aparatów kompaktowych, nie zastosowano prawdziwego trybu HDR, lub nie dano przynajmniej wyboru
pomiędzy trybem pseudo HDR, oraz HDR. Ten pierwszy obecny właśnie na pokładzie modelu Z2, składa się z
jednego „podkręconego” ujęcia, natomiast prawdziwa, najprostsza fotografia HDR to zdjęcie składające się z
minimum trzech ujęć, każde z przesunięciem czasu naświetlania w stosunku do wcześniejszego. Ich wspólne
nałożenie pozwala właśnie wygenerować zdjęcie HDR. Telefonowi nie brak przecież mocy obliczeniowej, nie
wydaje  się  też  trudne  zaimplementowanie  takież  funkcji  w  aplikacji  aparatu,  tym  bardziej  że  jest  wiele
takowych  dostępnych  w  sklepie  Google  Play,  szkoda  więc  że  nie  wykorzystano  w  pełni  potencjału
obliczeniowego telefonu... 

Po lewej zdjęcie w trybie „lepszej automatyki” po prawej w trybie HDR – czasem trzeba naprawdę dobrze się przyjrzeć by zobaczyć istotne różnice, poza...
większymi szumami w HDR co wynika z podniesienia wartości ISO.

Dodatkowe filtry, efekty ...
Czas na bodaj najbardziej rozbudowaną sekcję opisującą udostępniane przez aplikację aparatu tryby scenerii,
filtrów,  oraz  dodatkowych  zabawnych  efektów.  Trzeba  przyznać  że  pod  względem  ich  ilości,  oraz
różnorodności, osoby lubiące tego typu funkcje z całą pewnością nie będą rozczarowane, również i osoby o
nieco bardziej konserwatywnym podejściu do fotografii, zapewne nie oprą się pokusie korzystania z niektórych
z nich,  jako że są one po prostu zabawne i  ciekawe.  Podstawowymi implementowanymi w chwili  zakupu
trybami głównymi, dostępnymi po włączeniu aplikacji aparat są: 

1. lepsza automatyka
2. ręcznie (M – manualny)
3. sound photo
4. rzeczywistość rozszerzona
5. wiele aparatów
6. wstawienie twarzy

 23   „SonyXperiaZ2 - nowe możliwości flagowca”                                                                                                                           CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



7. wideo 4K
8. nieostre tło
9. efekty AR
10. efekty kreatywne
11. info-eye
12. timeshift burst
13. social live
14. rozległa panorama
15. vine

Jak widać tylko podstawowe zestawienie dostępnych trybów pracy aparatu / kamery jest nader bogate, a każdy
z nich przecież oferuje kolejne pod-funkcję. Panel główny aplikacji aparat oferuje łatwy dostęp zarówno do
trybów fotograficznych, jak i wideo, stąd odpowiednie oznaczenie kolorami: 

• kolor czarny – tryby stricte fotograficzne
• kolor zielony – tryby mieszane / funkcję możliwe do wykorzystania zarówno w fotografii jak i wideo
• kolor czerwony – tryby wideo

Przegląd implementowanych w chwili pierwszego uruchomienia smartfonu Sony Z2 programów tematycznych aplikacji aparat, 
które można rozbudowywać o nowe pozycje, poprzez pobranie ich ze sklepu Google Play (górna belka, napis „do pobrania”).

at.1 - lepsza automatyka
Podstawowy tryb fotografowania - jest to tryb w którym praktycznie całkowitą kontrole nad parametrami zdjęć
oddajemy w  ręce  oprogramowania,  inaczej  mówiąc  tryb  w  pełni  automatyczny.  Firma  Sony dodała  tutaj
przedrostek „lepsza” który ma oczywiście za zadanie sugerować lepszą jakość owej automatyki, zdjęć, softu. W
rzeczywistości to czy tak faktycznie będzie ściśle zależy od tego co fotografujemy, w większości przypadków
fotografii plenerowej, w dobrych warunkach oświetleniowych automatyka radzi sobie bardzo dobrze, natomiast
już nie koniecznie w warunkach oświetlania sztucznego, w słabiej doświetlonych pomieszczeniach. 

W tym ostatnim przypadku, o ile wyłączymy lampę błyskową, automatyka nieubłaganie podnosi drastycznie
wielkość ISO, co oczywiście powinno powodować ogromne zaszumienie obrazu, a jednak nie zawsze tak jest...
sprawa szybko się wyjaśnia nawet po lekkim powiększeniu zdjęciu gdy jasne się staję że brak szumów wynika
z agresywnej pracy oprogramowania, prowadzącej do daleko idącego usunięcia szczegółów zdjęcia, stworzenia
mało estetycznego lanszaftu. Odwrotnie gdy pozostawimy lampę w gestii automatyki, a ta jej użycie, biorąc
pod uwagę jej mały zasięg przeważnie skutkuje to słabo doświetlonym pierwszym planem i ciemnym tłem.
Tym nie mniej w większości codziennych przypadków, okolicznościowych fotek ze znajomymi, w domu, czy
zdjęciach pejzaży, tryb ten sprawdza się względnie poprawnie. 
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W sprzyjających warunkach oświetleniowych, w słoneczne dni, tryb „lepsza automatyka” 
może być dobrym wyborem, pozwalającym na szybkie wykonanie udanego zdjęcia. 

Jeszcze pewna uwaga, jak już wspominałem wyłącznie w tym właśnie programie mamy szanse „załapać się” na
tryb makro, o czym pisałem już wcześniej (część IV / fotografia makro). W trybie „lepszej automatyki” mamy
również  dostęp  w menu kontekstowym do zdjęć  seryjnych,  które  oferują  dwie  prędkości  „standardowa” i
„szybka”. W trybie tym zdjęcia są wykonywane wyłącznie w rozdzielczości 8MP – z wykorzystaniem funkcji
łączenia pikseli  co znów teoretycznie powinno poprawić jakość zdjęcia  i  ilość rejestrowanych szczegółów.
Pozostałe dostępne parametry pracy to podstawowe ustawienia jak: 

– format (4:3 / 16:9)
– samowyzwalacz (2s / 10s / wyłączony)
– zdjęcie z uśmiechem (tryb wykrywania uśmiechu i autogamicznego rejestrowania zdjęcia)
– podgląd (bez ograniczeń, 5s, 3s, edytuj, wyłącz)
– seria po długim naciśnięciu (patrz wyżej)
– rejestrowanie twarzy (rozpoznawanie i tagowanie zapisanych twarzy)
– lampa błyskowa (włączona / wyłączona / automatyczna / redukcja czerwonych oczu / latarka)

Fotografując twarze w trybie „lepszej automatyki” oraz scenerie w nieco słabszym, tutaj wczesno wieczornym świetle trzeba liczyć się z tym że automatyka
zacznie ponownie podnosić wielkość ISO, stosować kompensację ekspozycji, oraz stosować algorytmy wygładzające. Dobrze widać to na powyższym przykładzie,

po lewej zdjęcie w trybie manualnym z ISO=100, po prawej w trybie „lepsze automatyki” gdzie aparat pomimo niskiej wartości ISO=50 przesadnie wygładził skórę,
zatracając wszystkie szczegóły twarzy...

at.2 - ręcznie (M – manualny)
Manualny tryb umożliwiający w podstawowym zakresie ręczną kontrolę parametrów zdjęcia – opisany został
szeroko powyżej. Tryb ten jednak, dość nieintuicyjnie udostępnia również z poziomu menu kontekstowego
kilkanaście predefiniowanych programów:
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– miękkie ujęcie
– pejzaż
– nocny portret
– z ręki o zmierzchu
– kulinaria
– plaża 
– przyjęcie
– dokument
– gładka skóra
– korekcja drgań
– korekcja pod światło / HDR
– nocny widok
– duża czułość ISO
– zwierzęta domowe
– śnieg
– sport
– fajerwerki
– wyłącz 

Tryb manualny (M) po zmniejszeniu rozdzielczości zdjęcia do 8Mpx udostępnia nam cały szereg typów scenerii, 
ukrycie ich w tym miejscu wydaje się mało intuicyjne i może powodować kłopot z ich odnalezieniem...

Jak  już  nadmieniłem  dość  dziwnie  firma  Sony  postąpiła  implementując  tryby  tematyczne  w  trybie...
manualnym.  O  wiele  przecież  prościej  i  bardziej  przewidywalne  dla  użytkownika  byłoby  zastosowanie
dodatkowego kafelka widocznego z poziomu głównego menu aparatu, na przykład „Wybór sceny” czy inny o
podobnym znaczeniu... 

Dwa typy autoamtycznych trybów pracy aparatu Sony Z2 – po lewej zdjęcie w trybie „lepsza automatyka” gdzie aplikacja dążyła do pełnego doświetlenia sceny co
skończyło się jej przepaleniem, po prawej tryb manualny z wybraną scenerią „z ręki o zmierzchu”
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Przykładowe zdjęcia w trybie „lepsza automatyka” - tryb ten sprawdza się bardzo dobrze w sprzyjających warunkach oświetleniowych...

at.3 - Sound Photo
Typowy tryb „efektowy”, w tym konkretnym przypadku łączący poniekąd dwie funkcję – aparatu i wideo. Jest
to tryb w którym do rejestrowanego zdjęcia w tle nagrywane są wszystkie towarzyszące danej scenie dźwięki.
Oczywiście by zdjęcie takie w ogóle miało sens, trzeba odpowiednio długo go rejestrować, tak by nasza ścieżka
audio  nie  trwała...  ułamka  sekundy.  W  tym  akurat  przypadku  mam  dość  mieszane  uczucia  co  do  jego
sensowności, cóż wart statyczny obraz z ścieżką dźwiękową? Wydaje się że w takim przypadku lepiej po prostu
nagrać klip wideo... w każdym razie funkcja jest, toteż została opisana. Podobnie jak w przypadku „Lepszej
automatyki” i tutaj liczba dostępnych do zmiany parametrów jest minimalna. 

at.4 – rzeczywistość rozszerzona
To jeden  z  ciekawszych  dostępnych  trybów „efektowych”,  notabene  który wraz  z  innym – efektami  AR,
przyczynił się do rozsławienia linii Z, trudno bowiem tej funkcji odmówić efektywności i zabawności. W trybie
tym mamy dostęp z poziomu menu kontekstowego do serii animacji, które można nałożyć na daną scenerię /
obiekt. Co ważne ich bazę można rozbudowywać o kolejne pobrane ze sklepu Google Play (większość płatna).
Efekty te  można  stosować  zarówno  do filmów,  jak  i  zdjęć,  użyte  w pewnych  okolicznościach  mogą  być
naprawdę zabawnym, lub zaskakującym elementem zdjęcia. Również tu z oczywistych powodów nie mamy
dostępu do zmian parametrów zdjęcia. Na starcie otrzymujemy do dyspozycji kilkanaście efektów, oraz jeden
tryb rozszerzonej rzeczywistości. 

Tryby filtrów rozszerzonej rzeczywistości są naprawdę interesującym dodatkiem, ożywiającym zdjęcia, tworzącymi zaskakujące i zabawne efekty. Poważnym
jednak ograniczeniem w ich stosowaniu jest tendencja do błyskawicznego przegrzewania aparatu.

Uwaga – tutaj czas na mniej radosne wieści, praktycznie we wszystkich dostępnych trybach „efektowych”,
telefon błyskawicznie się nagrzewa, nie liczcie więc na zbyt długą zabawę... o czym notabene przy pierwszym
uruchomieniu  informuje  sama  aplikacja,  uprzejmie  wyświetlając  komunikat  że  jeśli  temperatura  wzrośnie
aplikacja zostanie  zamknięta...  co niestety dość szybko następuje.  Z drugiej  strony nie  powinno dziwić że
procesor  działający  przecież  w  szczelnie  zamkniętej  i  małej  przestrzeni,  podczas  tak  złożonych  zadań
obliczeniowych  ulega  nagrzaniu.  Temperatura  zmierzona  po  około  pięciu  minutach  używania  takowych
efektów,  oraz  automatycznym zamknięciu  aplikacji,  wynosiła  dla  procesora  blisko  62°C (pomiar  mobilną
wersją aplikacji CPU-Z). 

at.5 – Wiele aparatów
Stosunkowo ciekawa funkcja pozwalająca na wykonanie kilku zdjęć tego samego przedmiotu /  sceny,  pod
różnymi  kątami.  Wykonanie  jednak  takiego  zdjęcia  wymaga  połączenia  z  innym  urządzeniem,  poprzez
wykorzystanie protokołu łączności NFC.

at.6 – Wstawienie twarzy
Zabawna funkcja umożliwiająca wykonanie równoczesnego zdjęcia głównym i przednim aparatem, po czym
wstawieniu fotki z przedniej kamerki, wpisanej w okręg do zdjęcia z aparatu tylnego. 

 27   „SonyXperiaZ2 - nowe możliwości flagowca”                                                                                                                           CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



Przykładowe zdjęcie w trybie „wstawianie twarzy”

at.7 – Wideo 4K
Opisane zostało szerzej poniżej w sekcji „ Część VIII / Filmowanie”.

at.8 Nieostre tło
Interesująca  funkcja,  pozwalająca  na  uzyskanie  nietuzinkowych  efektów,  przypominających  nieco  zdjęcia
„bokeh”, idea polega na wykonaniu zdjęcia danego przedmiotu / osoby, a następnie już po wykonaniu ujęcia
wybraniu  stopnia  rozmycia  wokół  niego.  W  praktyce  jednak  funkcja  ta  bywa  dość  problematyczna  w
użytkowaniu, wystarczy nawet niewielki ruch w tle by uniemożliwić uzyskanie efektu, podobnie wielobarwne,
złożone  scenerie  również  mogą  przeszkodzić  jego  powstaniu.  Jeśli  jednak  szczęśliwe  uda  nam  się  go
zarejestrować efekty mogą być bardzo ciekawe. 

Jeden z implementowanych programów aplikacji aparat to „Nieostre tło” w trybie tym mamy możliwość wykonania efektownego zdjęcia nawiązującego do fotek
typu „bokeh”, z rozmytym za wybranym elementem sceny tłem. W praktyce uzyskanie takiego efektu bywa problematyczne, by było to możliwe w kadrze nie

może występować żaden ruch, na zdjęciach od lewej, poruszające się samochody, oraz ludzie, uniemożliwi uzyskanie efektu, dopiero gdy ruch ustał udało się go
zarejestrować.

Przykłady udanych zdjęć w trybie „rozmyte tło” - po zarejestrowaniu takiego zdjęcia, 
aplikacja daje nam wybór pola które ma być ostre, oraz stopnia rozmycia tła za nim. 

at.9 – Efekty AR
Jeden  z  najbardziej  zabawnych  efektów,  mój  osobisty  ulubieniec,  który  walnie  przyczynił  się  do
spopularyzowania  smartfonu,  trudno bowiem nie  uśmiechnąć  się  na  widok kroczących po naszym pokoju
tyranozaurów, skrzatów, czy pływających ryb. Efekty uzyskane za pomocą tegoż narzędzia bywają doprawdy
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zaskakujące, acz by w ogóle było możliwe ich powstanie konieczne jest przestrzeganie kilku zasad. Aparat
należy nakierować na w miarę statyczne tło, najlepsze efekty uzyskuje się po wybraniu płaskich powierzchni
jak stół, blat, łóżko, etc... nie wolno dynamicznie poruszać aparatem, ba.. nawet mocniejsze drżenie rąk może
uniemożliwić  powstanie  efektu.  Jeśli  jednak  wszystko  zrobimy  jak  należy  uzyskane  efekty  bywają
spektakularne. 

Jednym z najbardziej lubianych i znanych efektów smartfonów serii Z są efekty rozszerzonej rzeczywistości AR – tryb ten łączy w sobie zarówno fotografię, jak i
filmowanie, stosuje się go poprzez generowanie ruchomej scenerii 3D nałożonej na statyczne, rzeczywiste tło, po czym możemy nagrać klip, lub w wybranych

momentach akacji wykonać zdjęcie. Tryb ten najlepiej się sprawdza na płaskich równych powierzchniach, acz czasem potrafi również działać na bardzie złożonych
tłach (jak po lewej). Efekty te można rozbudowywać o kolejne rodzaje animacji, po zakupie telefonu otrzymujemy trzy: dinozaury (na zdjęciach), akwarium, oraz

skrzaty. Cała reszta którą można pobrać ze sklepu Google Play jest niestety płatna...

Efekt  rozszerzonej  rzeczywistości  AR  dostępne  są  przede  wszystkim  dla  trybu  wideo,  tym  nie  mniej  z
powodzeniem  można  wykonywać  zdjęcia  podczas  takowej  sesji,  wybierając  najlepszy  do  wykonania  go
moment. 

Przykłady wykorzystania efektów rozszerzonej rzeczywistości AR – tutaj dwa typy scenerii „akwarium” i „skrzaty” – ograniczeniem w ich stosowaniu, 
podobnie jak omawianych wcześnie filtrów rzeczywistości rozszerzonej jest błyskawiczne nagrzewanie się telefonu...

at.10 – Efekty kreatywne
– normalny
– jasność / kontrast
– odcień / nasycenie
– odbicie
– stary film
– efekt ruchu 
– mozaika
– ślad ruchu
– nostalgia
– miniatura
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– żywe
– odcień
– rybie oko
– kolorowy szkic
– szkic ołówkiem
– komiks 
– kolor częściowy
– migawka Harrisa
– kalejdoskop

Efekty kreatywne – widok narzędzi podczas pracy z efektem i zmian w obrębie sceny, od lewej: jasność / kontrast, odcień / nasycenie, odbicie

Efekty kreatywne – widok narzędzi podczas pracy z efektem i zmian w obrębie sceny, od lewej: stary film, mozaika, ślad ruchu 

Efekty kreatywne – widok narzędzi podczas pracy z efektem i zmian w obrębie sceny, od lewej: nostalgia, żywe, odcień

W trybach tych, w w zależności od jego typu mamy zróżnicowane możliwość ingerencji w jego właściwości,
tudzież nasycenia,  jasność,  kontrast,  etc...  niestety i  w przypadku tego programu,  użycie któregokolwiek z
wymienionych  filtrów skutkuje  natychmiastowym podniesieniem temperatury telefonu,  o  czym oczywiście
znów nas informuje stosowny komunikat, a po kilku minutach aplikacja zostaje automatycznie zamknięta... jest
to irytujące, gdyż znacząco zawęża możliwość korzystania z opcji jakie udostępnia aparat, mimo wszystko
wydaje się że producent powinien był przyłożyć nieco więcej uwagi do wydajności układów elektronicznych,
oraz  problemu  z  odprowadzaniem ciepła.  Gdyż  tendencja  do  przegrzewania  tworzy  doprawdy kuriozalną
sytuację gdy daję się nam narzędzia z których nie można korzystać...

Efekty kreatywne – widok narzędzi podczas pracy z efektem i zmian w obrębie sceny, od lewej: rybie oko, kolorowy szkic, miniatura
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Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: odbicie / stary film

Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: ślad ruchu / rybie oko / kolorowy szkic

Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: migawka Harrisa / odcień / kalejdoskop

Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: nostalgia / kolor częsciowy

Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: żywe / szkic ołówkiem / komiks

Efekty kreatywne – przykłady, od lewej: odcień-nasycenie / stary film / mozaika

at.11 – Info-eye
Teoretycznie ciekawa funkcja,  nieco znana z tych jakie udostępnia samo Google Maps,  w teorii  narzędzie
pozwala odnaleźć informację na temat sfotografowanego przedmiotu, w praktyce wyniki bywają dalekie od
doskonałości...  narzędzie  zdaje  się  dobrze  radzić  z  przedmiotami,  pomnikami,  budowlami,  popularnymi  i
powszechnie znanymi, acz i tu tylko gdy zostaną one ujęte w odpowiedni sposób, natomiast dużo gorzej, by nie
powiedzieć wcale, aplikacja nie rozpoznaje przedmiotów czy obiektów mniej popularnych, czy oczywistych.
Czasem może się ono jednak okazać pomocne, acz trudno na nim polegać. 

at.12 – Timeshift burst  
Ciekawe narzędzie wśród aplikacji aparatu, pozwala ono zarejestrować szybką, wielo-zdjęciową serię, po czym
mamy możliwość przejrzenia wykonanych zdjęć i wyboru tego najlepszego. Rejestracja serii rozpoczyna się tuż
przed wciśnięciem do końca spustu migawki i kończy chwilę po jej  puszczeniu. Narzędzie takie ma wiele

 31   „SonyXperiaZ2 - nowe możliwości flagowca”                                                                                                                           CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



potencjalnych  zastosowań,  szczególnie  zaś  będzie  przydatne  do  fotografowania  szybko  poruszających  się
elementów  kadru,  zwierząt,  ludzi.  Ograniczeniem  narzędzia  jest  dość  niska  rozdzielczość  rejestrowanego
zdjęcia, wynosząca zaledwie – 1920x1080px co jest oczywiście następstwem szybkości rejestracji obrazu i
możliwości obliczeniowych urządzenia.

Zdjęcia od lewej: Timeshift burst – ciekawa aplikacja aparatu pozwalająca na wykonanie szybkiej serii zdjęć i wybraniu z niej najlepszego ujęcia. Tryb ten jednak
rejestruje zdjęcia tylko w jakości Full HD (1920x1080px). Kolejne przykładowe zdjęcie efektów rozszerzonej rzeczywistości AR – nie sposób nie uśmiechać się na

widok spacerującego po naszym domu Tyranozaura...

at.13 – Social live
Funkcja  będąca  odpowiedzią  na  trendy  dzisiejszych  czasów,  w  których  nader  popularne  są  portale
społecznościowe. Narzędzie pozwala na bezpośredni przekaz rejestrowanych wydarzeń, w tym filmów, oraz
zdjęć, na portal Facebook. W praktyce sensowność narzędzia jest dość wątpliwa, jako że każdy z większych
portali oferuje takie same możliwości z poziomu samej platformy, jak i komunikatora. Można również samemu
bez kłopotu przesłać wybrane materiały z poziomu telefonu... 

at.14 – Rozległa panorama
Jedno z narzędzi  które  od dawna weszło w kanon niezbędnych trybów fotograficznych,  których obecność
zarówno a aparatach i smartfonach traktujemy jako coś oczywistego. Sama jednak obecność tegoż narzędzie
nie gwarantuje jeszcze że będzie ono poprawnie działało... na tym polu różnie z tym bywa, czasem efekty są
lepsze, czasem gorsze. 

W przypadku  aplikacja  do  rejestracji  zdjęć  panoramicznych  w smartfonach  Sony narzędzie  to  zazwyczaj
sprawdza się wyjątkowo dobrze. Było już tak w Sony Xperia S, Z, Z1, nie inaczej jest w Z2, oprogramowanie
bardzo dobrze radzi sobie z generowaniem prawidłowo połączonych szerokich ujęć, z zachowaniem poprawnej
geometrii, nasycenia i kontrastów. 

Oczywiście  ostateczny rezultat  uzależniony jest  od rodzaju fotografowanej  sceny,  jej  dynamiki,  oraz ilości
występującego  na  niej  ruchu.  W pewnych  sytuacjach,  określone  błędy są  nie  do  uniknięcia,  na  przykład
przepalenia gdy fotografujemy panoramę z przejściem cień / słońce, wysokie pionowe budowle zlokalizowane
przy brzegach kadru, lub jadące szybko samochody. Te ograniczenia są jednak związane z samym typem i
metodą rejestracji  zdjęcia  panoramicznego i  obwarowania takie  występują również w większości  aparatów
kompaktowych. 
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Sony Xperia Z2, tak jak jego poprzednicy oferuje możliwość rejestrowania bardzo dobrze generowanych, szerokich panoram. 
Tutaj panorama zarejestrowana na szczycie Klimczoka w Beskidzie Śląskim.

Sony Xperia Z2 – panorama, Beskid Śląski, szlak z Szyndzielni na Klimczok. Pewnym ograniczeniem dla końcowej jakości zarejestrowanej panoramy są przejścia
cień / światło, skutkujące przepaleniem miejsc naświetlonych...

Już dziś leciwy poprzednik serii „Z” - Sony Xperia S (LT26i) zachwycał pięknymi panoramami.

Rejestrując panoramę, należy pamiętać o jej ograniczeniach, by były one udane, w kadrze nie może się znaleźć szybko poruszający obiekt jak choćby samochód,
tutaj przykładowa panorama zarejestrowana Sony Xperia S, pokazująca skutki rejestrowania panoramy gdzie w scenerii pojawił się szybko jadący samochód.

at.15 – Vine
Potencjalnie  przydatne  i  ciekawe  narzędzie,  pozwala  ono  nam na  rejestrowanie  krótkich  6  sekundowych,
zapętlonych klipów, a więc zgodnych z ograniczeniami choćby portalu Instagram. Klipy można generować
zarówno z ujęć wideo, jak i zdjęć. 

Fotografia w terenie
◦ przykłady zdjęć terenowych w dobrym świetle
◦ zdjęcia okolicznościowe

Przechodzimy wreszcie do sekcji gdy nasz aparat w smartfonie Xperia Z2 może rozwinąć skrzydła, w pełni
pokazując swoje możliwości. Przyznam się również że właśnie ta część testów była przeze mnie najbardziej
wyczekiwana, ponieważ od początku spodziewałem się, co zostało potwierdzone empirycznie, że tego typu
aparat nie jest w stanie oferować dobrej jakości zdjęć w słabym świetle, jak i spodziewałem się że również pod
kątem fotografii makro nie będzie on nazbyt wybitny, o tyle liczyłem właśnie, szczególnie biorąc pod uwagę
właściwości obiektywu, że w fotografii codziennej, pejzażowej, w dobrych warunkach oświetleniowych pokaże
on coś czym może zachwycić... Testy odbywały się podczas kilku spacerów, w zróżnicowanym oświetleniu. 
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Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2, po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Pierwsza rzeczą która ponownie zadziwia jest niezwykle szeroki kąt widzenia. Wykonując zdjęcia smartfonem
Z2, te same  kadry rejestrowałem za pomocą aparatu FujiFilm FinePix Hs20 EXR, co dawało mi dobry punkt
odniesienia zarówno do jakości, jak i szerokości kadru dla danej ogniskowej. 

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Podczas prób terenowych potwierdziły się problemy z fotografią z bliska, jak i też tendencja do „gubienia” się
autofokusu w trybie lepszej automatyki w obrębie kadru o złożonej kompozycji, jeśli chcieliśmy zogniskować
ostrość na danym punkcie. Szczęśliwie jednak tą przywarę dało się w znaczmy stopniu skorygować używając
trybu manualnego, z trybem ostrości jednopunktowej. 

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

W sprzyjających warunkach oświetleniowych aparat Sony Z2 potrafi doprawdy zachwycić jakością, chwilami
wyprzedzając efekty uzyskiwane za pomocą Fuji Hs20 EXR (który ma jako jeden z nielicznych kompaktów
mega-zoom matrycę 1/2 cala), kolory pozostawały dobrze nasycone, wiernie oddając realne barwy otoczenia,
kontrasty zachowane, a przepalenia minimalne. 
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Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „manualny” ISO=100), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR (tryb manualny
ISO=100, F=2,8)

Wyzwaniem z którym jak już pisałem nie radzi sobie aparat Sony Z2, są zdjęcia w słabym świetle, tudzież
również zdjęcia  wieczorne,  gdzie  o ile  mu na to  pozwolimy,  aparat  (pracując  w trybach automatycznych)
drastycznie podnosi wartość ISO, co prowadzi do pogorszenia jakości zdjęcia. Pracując natomiast w trybie
manualnym  mamy  do  dyspozycji  o  wiele  większe  możliwości  wyeliminowania  niepożądanego  efektu
wysokiego zaszumienia zdjęć, acz kosztem jego słabego doświetlenia. Czasem taki efekt jest właśnie tym czego
oczekujemy, w innych jednak przypadkach może spowodować zaczernienie detali, które chcielibyśmy na nich
ująć. Problem ten powinien rozwiązywać tryb HDR, jak już jednak wiemy jego skuteczność pozostawia wiele
do życzenia...  podsumowując,  aparat  Sony Z2 może śmiało  konkurować z aparatami  kompaktowymi,  lecz
wyłącznie przy dobrych warunkach oświetleniowych, nie mamy jednak co liczyć na dobrą jakość zdjęć w
przypadku zdjęć nocnych, czy wieczornych, za co dość dużą winę ponosi samo oprogramowanie aparatu. 

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR
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Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR

Przykładowe zdjęcia w terenie, po lewej zdjęcie wykonane Sony Xperia Z2 (tryb „lepszej automatyki”), po prawej FujiFilm FinePix Hs20 EXR
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Przykładowe zdjęcia w terenie Sony Xperia Z2 od lewej: tryb „lepszej automatyki” / tryb manualny

Przykładowe zdjęcia w terenie Sony Xperia Z2 od lewej: tryb manualny / tryb „lepszej automatyki”

część V
Rozszerzenie funkcji aparatu poprzez zewnętrzne aplikacje
Czas  teraz  na  omówienie  tego  co  zostało  już  poruszone  we  wcześniejszych  rozpatrywaniach,  tudzież
teoretyczną  możliwość  obejścia  ograniczeń narzucanych  przez  software  aparatu  za  pomocą jednej  z  wielu
obsługującej go aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. 

Mogłoby się  wydawać  że  oto  mamy receptę  na  wszelkie  bolączki  i  niedociągnięcia  aparatu  stokowego...
mogłoby gdyby nie przykry fakt że oprogramowanie aparatu nie dopuszcza do pełnego przejęcie jego funkcji
przez jakąkolwiek aplikację zewnętrzną. Skutkuje to tym że większość z reklamowanych przez twórce aplikacji
funkcji w praktyce i tak nie wykorzystamy... ba niektórzy wręcz sugerują, nazwą czy ikona że oto mamy do
czynienia z funkcjami rodem z lustrzanki, tyle tylko że one... nie działają. 

Pod  kątem ich  możliwości  przetestowałem  dwie  płatne  aplikacje,  z  których  jedna  „Camera  FV-5”  miała
oferować szerokie możliwość fotografowania, w tym: regulację długości czasu naświetlnia (1, 2, 5 sekund, oraz
własne), ISO, balans bieli, jak i dostępność trybu makro. W rzeczywistości możliwości te były tylko teorią,
gdyż  zawsze  pomimo ustawienia  minimalnej  wartości  ISO,  automatyka  stokowego  aparatu  Z2 tą  wartość
podnosiła,  nieco  lepiej  wyglądała  funkcja  długości  czasu  naświetlania,  acz  w  sukurs  jej  potencjału  znów
wchodziło drastyczne podnoszenie ISO. Nie działał też z oczywistych powodów tryb makro, jako że po prostu
obiektyw nie jest w stanie ostrzyć obrazu poniżej 7,5cm. 
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Teoretycznie wydawać by się mogło że na ograniczenia wynikające z oprogramowania aparatu lekarstwem są zewnętrzne aplikacje obsługujące aparat, jednak w
praktyce oprogramowanie Sony Z2 nie dopuszcza do ich ingerencji w działanie aparatu. Zdjęcie po lewej – screen aplikacji Camera-FV 5, teoretyczni aplikacja
udostępnia możliwości rodem z lustrzanki, jak widać jednak pomimo ustawienia przeze mnie ISO=100 (dolna belka) w rzeczywistości oprogramowanie aparatu
Sony Z2 zmniejszyło tą wielkość do ISO=50 (górna belka). Zdjęcie po prawej: bez względu czy zdjęcia wykonujemy aplikacją smartfonu, czy też jedną z wielu
możliwych do zainstalowania, minimalny punkt ostrzenia wynosi 8cm, a autofokus wykazuje te same tendencję do gubienia się w bardziej złożonej scenerii.

Takie agresywne działania ze strony oprogramowania aparatu stokowego ma na pewno za zadanie ochronę
układów elektronicznych przed ich przegrzaniem, co jak wiemy jest piętą achillesową aparatu smartfonu Sony
Z2. Jak więc widać realne możliwości ingerencji w to co oferuje software aparatu są bardzo ograniczone, co
stawia pod znakiem zapytania sens zakupu i instalacji zewnętrznych aplikacji obsługujących aparat. 

Aplikacja Camera FV-5 udostępnia w trybie manualnym zmianę ważnych parametrów ekspozycji: ISO, oraz czasu naświetlnia.  Znów jednak w sukurs wchodzi tutaj
pierwotne oprogramowanie aparatu Sony Z2, natychmiast ingerując w  parametry zdjęcia, patrz zdjęcie po prawej – ustawiona wartość ISO=200, skorygowana
przez oprogramowanie aparatu Sony Z2 na ISO=1600                                                                                                 

Przykładowe zdjęcia w terenie Sony Xperia Z2 wykonane aplikacją Aplikacja Camera FV-5, po lewej próba wykonania zdjęcia przy 1 sekundowym czasie
naświetlnia, z ISO=100, gdzie znów oprogramowanie Sony Z2 podniosło wartość ISO=1600m co w połączeniu z zachowanym (nie pełnym) 1 sekundowym czasem
naświetlnia doprowadziło do jego dużego zaszumienia i przepalenia. Zdjęcie po prawej – minimalne zbliżenie bez względu na typ aplikacji obsługującej aparat

wynosi 7,5 do 8cm.

 część VII 
Obróbka fotografii w aparacie za pomocą zewnętrznych aplikacji
Duża  moc  obliczeniowa i  ilość  pamięci  podręcznej  RAM znacząco ułatwia  nam i  przyspiesza  możliwość
obróbki zdjęć, jak w smartfonie. W mniej wydajnych urządzeniach zawsze wiąże się to z ryzykiem częstszego
zawieszania systemu, nie oznacza to oczywiście że w Z2 możemy sobie zainstalować Adobe Light Room-a i
wywoływać RAW-y, również on ma swoje ograniczenia, acz są one mniejsze od innych urządzeń. 

W pakiecie oprogramowania jakie otrzymujemy od firmy Sony, nie ma stokowej aplikacji stricte przeznaczonej
do  obróbki  zdjęć.  Do  wyboru  mamy  jednak  wiele  aplikacji  dostępnych  w  sklepie  Google  Play,  poniżej
zamieszczam  listę  tych  testowanych  przeze  mnie  i  równocześnie  najpopularniejszych.  W  samej  obróbce
pomogą nam również duży i w wysokiej rozdzielczości ekran urządzenia. 

– PicsArt – photo studio

– Aviary edytor

– Snapseed

– PhotoDirector - Photo Editor
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– Photo Studio

– Adobe Photoshop Express

 część VIII 
Filmowanie
Trzy najważniejsze cechy odróżniające model Sony Xperia Z2 na tle konkurencji to: wodo i pyło szczelność,
jakość aparatu i  wielkość matrycy,  oraz właśnie możliwości filmowania,  o których będzie w tej  sekcji.  Po
zdjęciach  (w dobrych warunkach oświetleniowych) właśnie  ta  funkcja jest  najczęściej  komentowana przez
użytkowników modelu, jak i uwypuklana przez samą firmę Sony. 

I rzeczywiście firma ma się czym w tym aspekcie pochwalić... Smartfon jako jeden z wciąż nielicznych oferuje
nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K (Ultra HD  3840x2160px). Jednak by nie było za słodko, dodam że
średni czas nagrywania znów ogranicza nie tyle dostępność wolnego miejsca, co... temperatura urządzenia. W
sprzyjających okolicznościach może nam się udać zarejestrować film w 4K trwający od kilku do maksymalnie
kilkunastu minut. Przeciętnie jednak komunikat informujący o znacznym podniesieniu temperatury urządzenia
pojawiał się po około pięciu - ośmiu minutach filmowania. Sama możliwość filmowania w rozdzielczości 4K
oczywiście cieszy, jest to technologia z dużym potencjałem, która z całą pewnością będzie się upowszechniała,
co z czasem przełoży się na obniżenie cen wyświetlaczy oferujących tą rozdzielczość, póki jednak co ich ceny
są astronomiczne, dlatego jej obecność jest raczej high-endową ciekawostką niż praktycznym narzędziem. 

Nieco lepiej jest w mniej wymagających trybach filmowania, wśród których mamy wybór pomiędzy: 
– Full HD (Full High Definition) / 30 klatek na sekundę / proporcje 16:9 / 1920×1080px
– Full HD (Full High Definition) / 60 klatek na sekundę / proporcje 16:9 / 1920×1080px
– HD (High Definition) / proporcje 16:9 / 1280×720px
– VGA / proporcje 4:3 / 640×480px

Jakość...
Tym co jednak oczywiście jest najważniejsze to jakość nagrań wideo. Model Z2 testowałem w rozdzielczości
Full HD z prędkością zapisu 30 i 60 klatek na sekundę. W obu trybach kamera radziła sobie bardzo dobrze,
ilość rejestrowanych szczegółów była bardzo duża, a to co szczególnie cieszy to fakt że w znacznym stopniu
nareszcie  wyeliminowano  fatalny  efekt  falowania i  smużenia  podczas  szybszego  przesuwania  aparatu
względem filmowanego obiektu.

Przykładowy krótki film, jakość Full HD 30 klatek na sekundę, miejsca – Klimczok, Beskid Śląski

Walny wpływ na jakość obrazu ma sama budowa obiektywu, tudzież jego szeroki kąt widzenia. Automatyka
aparatu dobrze radzi  sobie również z  balansem bieli  w trybie „auto WB” jak i  zachowaniem poprawnych
kontrastów i nasyceń. Jakość filmów jest do tego stopnia zadowalająca iż znacząco przewyższa klipy kręcone
za pomocą Samsunga WB200F, czy Fuji Hs20 EXR, pomimo iż ten ostatni ma przecież większą matrycę. Klipy
wideo z Sony Xperia Z2 z powodzeniem mogą stanowić więc alternatywę podczas okazjonalnego filmowania
dla kamer, a już na pewno mogą okazać się lepsze od jakości oferowanej przez zdecydowaną większość tanich
aparatów kompaktowych. 

Jako potwierdzającą  to  ciekawostkę  dodam iż wiosną  roku  2014  pojawił  się  pierwszy w historii  kręcony
wyłącznie za pomocą smartfonu Sony Xperia Z2 serial  „Filmoffka” zrealizowany przez telewizję TVN we
współpracy z Sony, reżyserowanego przez Bodo Koxa.
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Podczas omawiania predefiniowanych trybów pracy aparatu, jak i filtrów efektownych, wymieniłem część tych
które można stosować zarówno do nagrań wideo, jak i fotografii, poniżej tryby / typy scenerii predefiniowane
dla wideo: 
typy scenerii: 

1. miękkie ujęcie
2. pejzaż
3. noc
4. plaża
5. śnieg
6. sport
7. przyjęcie

programy i filtry tematyczne:
1. Rozszerzona rzeczywistość
2. Wideo 4K
3. Timeshift video
4. Live on YouTube
5. Efekty AR
6. Efekty kreatywne
7. Social Live
8. Vine

Tryby 1, 6, 7, 8 zostały omówione już powyżej, podobnie jak i  „Efekty AR”, do których jednak chciałbym na
chwilkę  jeszcze  powrócić,  trudno  bowiem nie  uśmiechać  się  na  widok  spacerującego  po  naszym  pokoju
Tyranozaura, czy innych abstrakcyjnych postaci. Poniżej krótki klip przedstawiający trzy wybrane efekty AR:
dinozaury,  skrzaty,  oraz  ryby.  Podobnie  jak  w przypadku  zdjęć,  podczas  korzystania  z  funkcji  AR trzeba
pamiętać o tym by nie poruszać gwałtownie aparatem, oraz by odpowiednio dobrać tło. 

Przykładowy krótki klip ukazujący zabawne efekty rozszerzonej rzeczywistości AR

Kolejną funkcją która zachwyca jest  „Timeshift video”, która umożliwia rejestrowanie bardzo szybkich ujęć z
prędkością 120 klatek na sekundę, oraz odtwarzania w zwolnionym tempie, to tak zwane „Slow Motion” efekty
bywają  zaskakujące,  zabawne  i  ciekawe,  poniżej  klip  z  wykorzystaniem  tej  funkcji.  Na  koniec  uwaga
techniczna, wszystkie efekty jak „AR”, „Timeshift video”, czy „Efekty kreatywne”, umożliwiają kręcenie klipów w
maksymalnej rozdzielczości HD 1280x720px. 

Przykładowy krótki klip z wykorzystaniem funkcji „Timeshift video” 
(slow motion) jakość HD (1280x720px), prędkość 120 klatek na sekundę
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 część IX 
Podsumowanie / wady i zalety aparatu i modelu ogólnie
Podsumowanie... przyznam się że z trudem mogę odnaleźć właściwe słowa, by opisać możliwie krótko tak
wszechstronne możliwości smartfonu Sony Xperia Z2. Telefon z całą pewnością potrafi zachwycić, zarówno
pod względem oferowanej  jakości  wykonania,  materiałów z których go wykonano,  jak i  wysokiej  kultury
pracy. 

Z drugiej jednak strony jak każde dostępne urządzenie na rynku nie jest on wolny od wad, większość z nich
dotyczy problemów będących pochodną samego Androida, tudzież jego niepohamowanego apetytu na pamięć
operacyjną RAM, ale  nie  tylko,  inne wady modelu wynikają poniekąd z jego wodoodpornej  obudowy,  co
skutkuje  tendencją  do  przegrzewania,  brak  jej  też  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a
nawet warstwy oleofobowej. Są to wszystko jednak niuanse, pojawiające u każdego producenta, na tle których,
Sony Xperia Z2 doprawdy nie ma się czego wstydzić, oferuje doskonałe parametry, wygodną pracę, szybkość i
walory nie do przecenienia w postaci wodo i pyło szczelności. 

Również pod kątem fotografii, jak i filmowania, model ma wiele do zaoferowania, wyposażono go w dużą jak
na warunki mobilne matrycę, o wysokiej rozdzielczości, a dobra konfiguracja sprzętowa pozwala na kręcenie
klipów wideo w rozdzielczości 4K, lub efektownych klipów typu „slow motion”z prędkością 120 klatek na
sekundę. Jednak i tu co zostało szeroko opisane powyżej można znaleźć kilka mankamentów, kluczem jednak
do właściwego oceniania możliwości fotograficznych telefonu jest czynienie tego z odpowiedniej perspektywy,
wyzbywając się wiary w to co stara się nam wpoić producent. Dotyczy to szczególnie zdjęć w słabym świetle,
w  przypadku  których  nigdy  tak  mała  matryca  nie  będzie  w  stanie  rejestrować  obrazów  dobrej  jakości,
pozbawionych dużej ilości szumów. Jednak już w warunkach dobrego naświetlania, szczególnie w przypadku
fotografii pejzażowej smartfon zachwyca zdjęciami, oraz jakością wideo. Udostępnia on też wiele zabawnych i
kreatywnych  filtrów,  acz  w  miejscu  tym  trzeba  pamiętać  o  wspomnianej  jego  wadzie  –  tendencji  do
przegrzewania. 

Jeśli więc szukacie urządzenia z wyższej półki, które zapewni długą i komfortową pracę, szybkość, piękne
zdjęcia  (w dobrym świetle),  oraz  zachwycające  ujęcia  wideo,  a  do tego macie  zamiar  używać telefonu w
trudnych warunkach terenowych, tudzież w deszczu, w zapylonych miejscach, z całą pewnością Sony Xperia
Z2 was nie zawiedzie, oczywiście o ile będziecie pamiętać o jego ograniczeniach, nie opierając się na tym co
znajdziecie w reklamówkach modelu. 

Jest takie powiedzenia: „Najlepszym aparatem to ten, który masz przy sobie” i to szczera prawda, cóż z tego że
mamy wypasioną lustrzankę z  świetnym obiektywem, skoro akurat  w chwili  gdy dzieję  się  coś  ważnego,
pięknego, leży ona w naszym domu... i właśnie wówczas naszym najlepszym przyjacielem okazać się może
smartfon, pozwalając zarejestrować to co w przeciwnym razie by nam umknęło. I tego właśnie wszystkim
życzę, pięknych ujęć, oraz długiej, komfortowej, bez „lagów” pracy na smartfonie Sony Xperia Z2.

Zalety modelu Sony Xperia Z2:

– świetne wzornictwo i staranne wykonanie
– wysokiej klasy materiały obudowy
– 3 GB RAM 
– slot na karty SD
– wydajny 4 rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 801 8974AB z układem graficznym Adreno 330
– duży 5,2 cala ekran w rozdzielczości Full HD 1080x1920px o dobrych kątach widzenia
– stereofoniczne doskonale brzmiące głośniki
– wodoodporność
– pyłoszczelność
– możliwość ładowania kablem z końcówką magnetyczną
– dużą matryca aparatu tylnego 2/2,3 cala
– wysoka rozdzielczość tylnej kamery
– filmowanie w rozdzielczości 4K
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– możliwość nagrywania klipów (w jakości HD) z prędkością 120 klatek na sekundę
– względnie duża ilość szczegółów na zdjęciach
– bardzo dobra jakość zdjęć przy poprawnym oświetleniu
– pojemność i wydajność baterii 
– tryb STAMINA
– obsługa w rękawiczkach
– szybkość i płynność pracy

Wady modelu Sony Xperia Z2:

– brak stabilizacji optycznej tylnego aparatu
– wysokie szumy matrycy w przypadku zdjęć nocnych i w słabym świetle 
– silnie ograniczony wpływ na parametry ekspozycji w trybie manualnym aparatu
– agresywna ingerencja oprogramowania aparatu w stosunku do zewnętrznych aplikacji obsługujących 

aparat uniemożliwiająca korzystanie w pełni z ich funkcji
– agresywne odszumianie zdjęć zatracające szczegóły obrazu
– skrajne przegrzewanie się aparatu podczas korzystania z filtrów kreatywnych
– brak warstwy oleofobowej
– brak zabezpieczenia powierzchni ekranu i spodu obudowy przed uszkodzeniami mechanicznymi
– tendencja do palcowania 
– brak kabla magnetycznego do ładowania w zestawie
– fatalnej jakości słuchawki w otrzymanym przeze mnie zestawie

 część X 
Galeria – przykładowe zdjęcia
 

Zapraszam  do  zapoznania  się  z  wybranymi  zdjęciami  wykonanymi  telefonem  Sony  Xperia  Z2  –  galeria
dostępna w artykule.

część XI 
Tanie akcesoria:
Na zakończenie artykułu jeszcze kilka słów na temat akcesoriów do smartfonu Sony Xperia Z2. Firma Sony
oferuje do niego szereg, podnoszących jakość użytkowania akcesoriów, w tym dwa rodzaje futerałów, stację
dokującą,  zestawy  słuchawkowe,  lub  bardziej  zaawansowane  jak  SmartBand,  zewnętrzny  mikrofon
stereofoniczny, SmartWatch,  klawiaturę bluetooth i inne... 

Wszystkie  te  akcesoria  firmowane  przez  markę  Sony,  dostępne  w  sklepie  producenta,  innych  sklepach
sieciowych, jak i stacjonarnych są bardzo drogie. Jest to typowy przykład sytuacji gdy płaci się duże pieniądze
za  produkty których rzeczywisty koszt  wykonania  stanowi  jedynie  ułamek tej  za  jaką próbuje  się  je  nam
sprzedać...  można  oczywiście  liczyć  tu  na  lepsza  jakość,  gwarancję,  no  i  logo  marki,  czy  to  jednak
rekompensuje tak wysokie ceny? Moim zdaniem nie, dlatego sprawdziłem ile kosztują ich zamienniki. Szybko
się okazało że tak jak się spodziewałem są to ceny o wiele niższe, od produktów firmowanych logiem „Sony”
pomimo iż spełniają dokładnie te same funkcję i oferują też w większości porównywalną jakość. 

W sieci nie brak sklepów oferujących zamienne akcesoria,  można je też nabyć bez większych trudności (i
zazwyczaj  jeszcze  taniej)  na  aukcjach  allegro.  Zdradzę  jednak  tutaj  „tajemnicę  handlowców”  że  prawie
wszystkie  one pochodzą z tego samego miejsca – z Chin,  a  dokładniej  z platformy handlowej  skupiającej
tysiące producentów, handlowców, oferujących w sprzedaży detalicznej i hurtowej, setki tysięcy różnorakich
przedmiotów,  produktów,  sprzętów,  odzieży,  włączając  oczywiście  akcesoria  telefoniczne,  w tym do Sony
Xperia  Z2.  Bywają  sytuację  że  doprawdy  trudno  odróżnić  je  od  oryginałów  sprzedawanych  przez  Sony,
zarówno pod kątem wyglądu, jak i jakości wykonania, a ceny? Ceny zaskakują, są dosłownie małym ułamkiem
ceny sprzedaży oryginału. Zapewne osoby nie znające tej platformy mogą teraz pomyśleć, no dobrze ale ile
kosztuje transport – otóż najczęściej... nic. Wiele ofert udostępnia darmową przesyłkę. Jest to jednak jak zawsze
pewien kompromis, decydując się na zakup z darmową przesyłką na towar musimy poczekać od trzech do
sześciu tygodni. 
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Czy jest to bezpieczne? Może Was zaskoczy lecz administratorzy platformy wyjątkowo skrupulatnie rozliczają
producentów wystawiających swe przedmioty, toteż w interesie tych ostatnich jest by wszystkie opisy, jak i
wysyłka była rzetelna i jak najbardziej zadowalająca klienta. Osobiście odkąd „odkryłem” źródło pochodzenia
przedmiotów dostępnych na aukcjach allegro, czy w mniejszych sklepach w sieci, dość często dokonuje tam
drobnych zakupów i póki co jeszcze się nie zawiodłem, oszczędzając sporo pieniędzy. 

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom:
– kabel magnetyczny do ładowarki umożliwiający ładowanie telefonu bez konieczności otwierania klapki

portu micro USB: 
▪ SONY (brak!) 
▪ średnia cena na aukcjach allegro od 8zł (dla wariantu o długości 40cm) / do 40zł  / <<link aukcji >>
▪ średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 0,9 do 2,5$  / oryginalne kabel Sony ok.5$ / 3,35zł do 9,40zł* /

oryginalny 18,75zł* / <<przykładowy link aukcji >>

– zestaw słuchawkowy MDR-NC31EM: 
– SONY około 249zł  / <<link do sklepu Sony>>
– średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 2 do 5$ / 7,5zł do 18,75zł* / <<przykładowy link aukcji >>

– magnetyczna stacja dokująca DK36: 
– SONY 119zł  /  <<link do sklepu Sony>>
– średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 3 do 8$ / 11,25zł do 30zł* / <<przykładowy link aukcji >>

– SmartWatch: 
– SONY od 289zł  /  <<link do sklepu Sony>>
– średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 13$ wzwyż... / od 48,75zł*/ <<przykładowy link aukcji >>

– klawiatura Bluetooth dla urządzeń z system Android: 
– SONY od 289zł  /  <<link do sklepu Sony>>
– średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 7$ do 20$ / 26,25zł do 75zł* / <<przykładowy link aukcji >>

– Futerał osłona/podstawka SCR10: 
– SONY od 135zł  / <<link do sklepu Sony>>
– średnia cena w Chinach na platformie AliExpress: od 3,5$ do 15$ / 13,2zł do 56,25zł* / <<przykładowy link aukcji >>

*dla średniej ceny dolara z dnia 05.04.2015 wynoszącej 3,75zł

 część XII 
Linki:

– szczegółowy opis smartfonu Sony Xperia S (LT26i): http://s-nikiel-
mojegory.pl/artykuly/artykuly/sony.xperia/xperia.s1.index.html 

– zdjęcia tupu „bokeh”: http://www.optyczne.pl/16-s%C5%82ownik-Bokeh.html 

– recenzja i opis aparatu FujiFilm FinePix Hs20 EXR: http://s-nikiel-
mojegory.pl/artykuly/artykuly/fujifilm.finepix.hs20/fujifilmhs20.1.index.html 

– oficjalna strona produktu Sony Xperia Z2: http://www.sonymobile.com/pl/products/phones/xperia-z2/#tabs 

– specyfikacja / opinie / galeria Sony Xperia Z2: http://www.mgsm.pl/pl/katalog/sony/xperiaz2/ 

– AliExpress: http://www.aliexpress.com 

– sklep Google Play: https://play.google.com/store 

 część XII 
• instrukcja obsługi (PDF) do pobrania
• podstawowa specyfikacja techniczna

– instrukcja obsługi smartfonu Sony Xperia Z2 (PDF po polsku) <<pobierz>>

– specyfikacja techniczna dostępna jest w artykule, oraz na stronie: http://www.mgsm.pl/pl/katalog/sony/xperiaz2/ 

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

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel

19.06.2017
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