
Drobne, acz nader ułatwiające życie, praktyczne, czasem zabawne, to znów chroniące przed uszkodzeniem,
gadżety do telefonu, tudzież do szeroko i dokładnie opisanego w wcześniejszym artykule („SonyXperiaZ2 -
nowe możliwości flagowca”) smartfonu Sony Xperia Z2, bywają wyjątkowo drogie. Ich cena w stosunku do
rzeczywistych  kosztów wytworzenia,  nawet  z  dużym zapasem zakładając  że  część  kosztów to  marka,  jej
utrzymanie  i  rozwój,  podatki,  oraz  oczywiście  marże  pośredników,  są  irracjonalnym,  skandalicznym
wypatrzeniem. 

By jednak pozostać sprawiedliwym, nie dotyczy to wyłącznie akcesoriów marki Sony, ale każdego producenta,
jak  i  każdego  typu  „markowych”  akcesoriów.  Z  wrodzoną  niechęcią  do  takowych  szalbierczych  praktyk,
zawsze staram się znaleźć tańsze, ale jak najbliższe oryginałowi zamienniki. W wymienionym artykule w sekcji
„Tanie akcesoria” temat ten został już dość dogłębnie omówiony, jako jednak że w chwili pisania artykułu na
własne tanie akcesoria jeszcze czekałem, aż ukończą one swą długą podróż z Chin, spieszę z uzupełnieniem, by
na konkretnych przykładach przedstawić ich zalety i wady... 

Drugim z tematów jaki poruszony zostanie  w artykule,  a  który stanowi odpowiedź na bolączki,   szumnie
reklamowanego aparatu Sony Xperia Z2 – są wciąż mało znane w naszym kraju akcesoria do smartfonu, które
znacząco, przynajmniej w teorii, poszerzają jego możliwości – są to doczepiane soczewki i obiektywy. Czy
rzeczywiście to  działa? Czy eliminuje problem braku skutecznego trybu makro w smartfonach,  no i  ile  to
kosztuje? Zapraszam do lektury artykułu... 

Tanie kontra drogie...
Smartfon Sony Xperia Z2, pomimo iż już nie najnowszy, wciąż pozostaje w górnej półce topowych modeli, czy
jednak oznaczać musi to że czasem bardzo proste akcesoria do niego muszą być w równie topowej z górnej
półki cenie? Bynajmniej, jak już było to omówione w artykule omawiającym ten smartfon w sukurs przychodzi
nam chińska platforma handlowa AliExpress. 

Część z czytelników zrazu pomyśli „no tak tania,  tandetna china” - ten obiegowy pogląd nijak nie ma się
jednak do rzeczywistości. Ukuł się on na podstawie tego czym najczęściej zalewają nas rodzimi importerzy,
wszelakiej maści sklepy „wszystko za 2zł” również ugruntowują w nas takie zdanie. W rzeczywistości jednak
Chiny produkują przedmioty w jakości, nazwijmy to roboczo: klasy A, B, C, możne nawet w odniesieniu do
tych najtańszych „E”, a to jakiej  jakości sami zakupimy przedmiot,  zależy wyłącznie od tego ile za niego
będziemy chcieli zapłacić. Mamy wręcz do czynienia z sytuacją gdy produkuje się jeden i ten sam przedmiot
we  wszystkich  klasach  jakości,  stąd  również  podchodzą  bardzo  zróżnicowane  opinie  na  temat  danego
przedmiotu,  jedni  którzy  zakupili  klasę  „A”  będą  zadowoleni,  inni  którzy  wybrali  najtańszą  opcję,  albo
nieuczciwego  sprzedawcę  w  Polsce,  dostając  klasę  „C”  wystawią  mu złą  opinię.  Prawda  jest  więc  nieco
bardziej złożona, jakość jest wprost uzależniona od tego ile wydaliśmy.
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Dobrze  skoro  omówienie  problemu  jakości  już  za  nami,  przejdźmy do  konkretnych  przykładów.  Dwoma
najbardziej  podstawowymi  akcesoriami  do  Sony  Xperia  Z2  są  z  całą  pewnością  kabel  do  ładowania
magnetycznego, oraz stacja dokująca. W przypadku tego pierwszego na ironię zakrawa fakt że firma Sony
„zaleca” jak najrzadsze korzystanie z portów ukrytych pod zaślepkami – a więc i portu micro USB służącego
do ładowania  smartfonu –  ze  względu  na  ryzyko szybszego zużycia  silikonowych  uszczelek  zaślepek,  co
spowoduje utratę wodoodporności przez telefon. Gdy już do tego dojdzie, a my nieświadomi tego zamoczymy
telefon,  doprowadzając  do  dostania  się  wody  przez  owe  porty,  firma  z  gracją  odmówi  nam  naprawy
gwarancyjnej, jako że jest o tym rzeczywiście ostrzeżenie w instrukcji. Paradoksem jest fakt że firma ostrzega
przed otwieraniem zaślepek, ba by nam to ułatwić wyposażyła całą linię modeli „Z” w port do ładowania za
pomocą kabla magnetycznego – którego jednak... nie prowadzi sprzedaży. Cóż za radykalny przykład braku
wyobraźni... 

Sprzedawcy zorientowawszy się w powstałej niszy, dyktują za owe kabelki bardzo różne ceny, od kilku do
nawet kilkudziesięciu złotych w przypadku platformy allegro, oraz sklepów w internecie, po jeszcze wyższe w
sklepach stacjonarnych GSM. W rzeczywistości wszystkie te kabelki pochodzą z Chin, a zakupić je można
właśnie na platformie AliExpress. Wielką zaletą platformy jest olbrzymi, wręcz przytłaczający wybór towarów,
można znaleźć tam więc kabelki o najprostszej funkcjonalnej budowie, aż po wymyślne, bajeranckie modele z
diodami LED, czy wykonanymi z aluminium (końcówki). Sam wybrałem model najprostszy, zakupiłem go za...
1,2$ (US), czyli  za jakieś 4zł 56groszy*, długości 1,2m. W tym miejscu padnie natychmiast pytanie „a ile
kosztowała wysyłka aż z Chin” - otóż dla osób już obytych z ową platformą nie będzie to nic nowego, ale dla
pozostałych może być zaskoczeniem że koszt transportu wynosił dokładnie zero złotych, oczywiście wiążę się
to z tym że wybierając „darmową przesyłkę” godzimy się na długi  czas  realizacji  zamówienia,  tudzież w
zależności od sprzedawcy od 15 do nawet 60 dni, tym niemniej uważam że lepiej uzbroić się w cierpliwość niż
przepłacać za ten sam artykuł w naszym kraju. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by wybrać i płatną
opcję wysyłki, w takim jednak przypadku koszt drastycznie wzrośnie. 

Zamówiony przeze mnie kabelek dotarł do mnie, jak na warunki darmowej przesyłki szybko, bo już po dwóch
tygodniach. Większość przesyłek z Chin pakowanych jest w żółte koperty bąbelkowe. Wewnątrz natrafiłem na
małe zawiniątko z folii bąbelkowej, a w nim na kabel magnetyczny do ładowania smartfonu Sony Xperia Z2.
Kabelek współpracuje jak każdy inny z dowolną ładowarką poprzez złącze USB. Wykonany został w bardzo
staranny sposób, nie ma żadnych nadlewek, ani brzydkiego wykończenia, tworzywa są dobrej jakości. I w ten
oto,  jakże tani  sposób,  za 4,56zł  rozwiązałem problem z otwieraniem zaślepek,  wybijając
ewentualny argument serwisantom Sony, jeśli nie daj Boże doszłoby jakimś cudem do jego
zalania. 
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Kolejnym z wymienionych akcesoriów jest stacja dokująca, umożliwiająca podobnie jak powyższy kabelek
szybkie  ładowanie  telefonu,  bez  konieczności  otwierania  portów.  W przypadku  takiej  stacji  dodatkowym
atutem jest pełnienie przeze nią roli podpórki podnoszącej komfort na przykład oglądania filmów. W przypadku
tegoż akcesorium jest ono już dostępne w sklepie Sony, jak i w większości salonów i sklepów GSM. Czas więc
na najważniejsze pytanie – ile ono kosztuje? W sklepie firmowym Sony, stacja dokująca DK36 do modelu Z2
kosztuje „jedyne” 119zł... czysta farsa nieprawdaż? Tym bardziej jeśli dokładniej przyjrzymy się takiej stacji,
jest to wyłącznie mały kawałek odlanego plastyku z jednym wejściem micro USB dla kabla od ładowarki, oraz
portem magnetycznym, to wszystko... dodatkowym wyposażeniem są dwie plastykowe, o różnej szerokości
otworu dokującego, wkładki, umożliwiające dopasowanie stacji w zależności od tego czy mamy założony, czy
też nie,  futerał (o którym poniżej).  Ileż może więc kosztować materiał  z którego wykonano stację? Z całą
pewnością nie 119zł, nie ma tam też żadnych złożonych układów elektronicznych, stabilizatorów napięcie, etc,
jest to banalnie proste urządzenie, którego koszt produkcji jest ułamkiem ceny za jaką oferuje go firma. 

Czas więc na ripostę ze strony Chin, po przeszukaniu dostępnych (a było ich kilka tysięcy) ofert, zakupiłem
dokładną kopię stacji dokującej DK36 na platformie AliExpress za... 4,15$ co równa się w przybliżeniu około
16zł.  Różnica  powalająca  pomiędzy ceną  Sony,  a  zakupionym zamiennikiem,  tym bardziej  byłem ciekaw
jakości otrzymanego produktu. Tym razem przesyłka, oczywiście darmowa, zajęła niespełna 4 tygodnie. Po
tymczasem zobaczyłem w skrzynce znajomą żółtą kopertę, a wewnątrz, ponownie starannie opakowany w folię
bąbelkową, kartonik z opisem modelu (po angielsku) stacji – DK36D, wraz z grafiką przedstawiająca metodę
wymiany wkładek. 

Wewnątrz w kolejnym woreczku znajdowała się stacja dokująca, a w dwóch osobnych, dwie opisane wyżej
wkładki. Ponownie zaskoczyła mnie wysoka jakość wykonania, dodam tutaj że na potrzeby artykułu specjalnie
wcześniej udałem się do sklepu stacjonarnego sprzedającego „markowe” akcesoria Sony, by mieć odniesienie
do tej jakości, wnioski mogły być tylko jedne – zamiennik zakupiony w Chinach w niczym nie ustępuję ultra
drogim „oryginałom”, zarówno pod względem wyglądu, jak też funkcjonalności, w tym spasowania elementów

 3   „Zdjęcia makro ze smartfonu, oraz tanie akcesoria - uzupełnienie”                                                                                       CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



i w ten oto sposób, bez rezygnacji z jakości, zaoszczędziłem 103zł. 

• Cena stacji dokującej DK36 w sklepie SONY: 119 zł

• Cena stacji dokującej DK36 na AliExpress: około 16zł 

• Oszczędności: 103zł

By chronić telefon...
Kolejnym z listy tych podstawowych akcesoriów w jakie dobrze jest się zaopatrzyć w przypadku Sony Xperia
Z2 jest oczywiście futerał. W przypadku produktów Sony, modelem przewidziany do smartfonu Z2 jest futerał
SCR10,  jego  cena  wynosi  bagatela  135zł.  Przy  okazji  zapoznawania  się  z  markowymi  produktami,
przeszukałem też pod kątem cen kilkanaście punktów sprzedaży akcesoriów GSM, gdzie „oryginalny” futerał
SCR10 kosztował w promocji minimum 95zł, nieco lepiej wygląda to w przypadku sklepów w internecie, oraz
na allegro, gdzie owe „oryginały” kosztują od 65zł wzwyż. 

Ile więc kosztuje taki futerał w Chinach, na platformie AliExpress? W tym właśnie miejscu pora na dobitny
przykład tego o czym mowa była na wstępie – o klasach jakości produktu, ten sam bowiem futerał SCR10,
identycznie  wyglądający,  różniący  się  jedynie  brakiem  nadrukowanego  logo  Sony,  oraz  opakowania
firmowanego marką Sony, dostępny jest tam w co najmniej kilku wersjach, od kosztujących nieco ponad 2$
(około 7,7zł) przez wersje pośrednie za około 3 – 5$, po „markowe” futerały, sygnowane logiem Sony, które
można nabyć za około 5 – 10$. 

W miejscu tym moje poszukiwania oszczędności wyprowadziły mnie nieco na manowce, jako że nabyłem
właśnie taki wariant klasy „C”, o tym jednak i związanej z tym historii zwrotu towaru poniżej. Za drugim
razem już  nie  szukając  przesadnych  kompromisów  nabyłem,  mając  nieco  obaw,  po  pierwszym  zdarzeniu
markowy futerał SCR10. Tym razem znów mile byłem zaskoczony, gdyż przesyłka z Chin dotarła do mnie po
12 dniach, co notabene dotychczas było najszybszą darmową dostawą. Tym razem nie było znajomej żółtej
koperty, a zwykła biała koperta bąbelkowa. Wewnątrz znów staranny pakunek z foli, a w nim... rzeczywiście
identyczne z oryginalnym wyrobem – pudełko sygnowane marką Sony,  przez które było widać częściowo
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futerał. 

Po wyjęciu z opakowania szybko okazało się że nie bez kozery zapłaciłem za produkt klasy „A”, otrzymany
futerał SCR10 jest dokładnie tym samym które można nabyć w sklepie Sony za 135zł, lub w „promocji” w
sklepach GSM za około 100zł. Ile więc kosztował on mnie w Chinach – jego cena wynosiła 7,7$,
co równa się kwocie około 30zł, co przekłada się na oszczędność równą 105zł, a sumując ją z
już zaoszczędzonym na stacji dokującej 103zł, łączna oszczędność wyniosła 208zł! 

Zakupiony futerał wykonany został z najwyższej jakości tworzyw, a wszystkie elementy starannie wykończone
i spasowane. Mój smartfon Sony Z2 od razu i bez żadnego oporu wskoczył miękko w ramkę, zapewniając
dobrą ochronę, wrażliwym przecież na zarysowania panelom ze szkła modelu. Zaraz po włożeniu nowej skóry
dla  smartfonu,  wymieniłem na  szerszą  ramkę  stacji  dokującej,  co  pozwala  ładować  telefon  bez  potrzeby
zdejmowania futerału. 

• Cena futerału SCR10 w sklepie SONY: 135zł

• Cena futerału SCR10 na AliExpress: około 30zł 

• Oszczędności: 105zł
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Wpadki się zdarzają...
By jednak nie przedstawiać takich zakupów wyłącznie w różowych barwach, czas i na małe z nimi związane
potknięcie...  Podążając za jak najbardziej atrakcyjną ceną, zanim zakupiłem markowy futerał Sony SCR10,
skusiłem się na znacznie tańszy, bo za zaledwie 3,5$ (około 13,50zł) zamiennik, który na pierwszy rzut oka
różnił się wyłącznie brakiem nadrukowanego na przednim panelu loga formy Sony. Jeszcze podczas wyboru
towaru  zastanawiał  mnie  nieco  enigmatycznie  sformułowany  opis,  kwalifikujący  futerał  jako  model  do
smartfonów Z1 i Z2, co było dość osobliwe, zważając na fakt że Z2 jest nieco większa od Z1... jednak jako że
takie błędy, czasem celowe, czasem wynikające z braku wiedzy się zdarzają, zaryzykowałem... 

Przesyłka  przyszła  dość  szybko,  towar  był  starannie  opakowany,  acz  wewnątrz  już  bez  pudełka  jak  w
przypadku markowego futerału, był jedynie woreczek i piankowa wytłoczka. Sam futerał na pierwszy rzut oka
wyglądał bardzo dobrze i tu użyto podobnych materiałów, w niczym praktycznie nie ustępujących oryginałowi,
podobnie dość starannie, acz już nie tak precyzyjnie, wykończono wszystkie krawędzie. Od początku natomiast
martwił mnie nieco rozmiar futerału, co szybko znalazło swoje potwierdzenie empiryczne, po pierwszej próbie
włożenia do futerału smartfonu Sony Xperia Z2. 

Futerał był najzwyczajniej za mały... za każdym razem, jakbym się nie starał wkładać telefonu, jedna ze stron
nie wchodziła. Oczywiste też stało się to że ilość brakującego miejsca, równała się wielkości różnicy pomiędzy
szerokością modeli Z1 i Z2, tak więc z dużą doża prawdopodobieństwa zakładam że model był przygotowany
dla Z1, a pomysłowy sprzedawca próbował „rozszerzyć” jego możliwości o Z2. Na minus zamiennika należy
również  zaliczyć  jakość  tworzywa  samej  ramki  dla  smartfonu,  było  ono  bardzo  elastyczne  i  łatwo  się
odkształcało, co skutkowało odstawaniem krawędzi plecków w rejonie otworu aparatu fotograficznego. 
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Dobrze skoro akt czynnego żalu już za mną, jako że przyznałem się do  błędnego zakupu, powstaje pytanie co
teraz? Czy w takiej sytuacji, której ofiarą może stać się przecież każdy kupujący online, wydane pieniądze stają
się  naszą  stratą?  Otóż  nie  –  znów mile  zaskoczony zostałem przez  administratorów platformy handlowej
AliExpress.  Zakupy  na  tej  platformie,  w  sposób  podobny  do  tego  znanego  z  allegro,  są  objęte  ochroną,
opiewającą  na  60  dni,  czas  ten  jednak  w razie  nie  otrzymanie  jeszcze  przesyłki  można  bez  problemowo
przedłużyć do kolejnych 90 dni. W tym okresie  serwis sprawuje niejako pieczę nad naszymi zakupami, dbając
o to by towar doszedł, oraz był zgodny z opisem. Wiem, wiem to tylko słowa, w praktyce jednak rzeczywiście
mechanizm ten działa. Po otrzymaniu przesyłki musimy kliknąć na naszym koncie „Potwierdź zakup” / lub
„Rozpocznij spór”, wybierając pierwszą opcję zostaniemy poproszeni o wydanie oceny na temat produktu, pod
względem zgodności z opisem, czasu przesyłki, oraz jakości produktu i kontaktu ze sprzedawcą. Wybierając
natomiast  drugą  z  opcji,  możemy  zgłosić  powstałe  problemy,  czy  to  nieotrzymanie  przesyłki,  czy  to
uszkodzenie w transporcie, albo tu nas interesujący problem z jakością tegoż towaru. 

Po  zgłoszeniu  problemu,  oraz  jego  krótkim  opisaniu,  dodatkowo  (nie  jest  to  wymagane)  dołączyłem  do
zgłoszenia szczegółowo przedstawiające problem zdjęcia produktu. Następnie otrzymałem maila z informacją o
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wszczęciu sporu. W kolejnym kroku moje zgłoszenie wraz ze zdjęciami przesyłane jest do sprzedawcy, ten ma
14 dni na odpowiedź, czego jeśli nie uczyni w tym czasie, spór zostaje automatycznie zamknięty, a kwota
wydana na reklamowany towar, zwrócona na moje konto. I tak właśnie stało się w tym przypadku, cóż bowiem
miał odpowiedzieć sprzedawca, szczególnie widząc załączone zdjęcia, tak więc po 14 otrzymałem pełen zwrot
gotówki  na  moje  konto.  Wydarzenie  to  pomimo  iż  nieplanowane,  pozwoliło  przetestować  w  warunkach
realnego  sporu,  podejście  do  sprzedaży  platformy  AliExpress,  które  okazało  się  być  nade  pozytywne  i
nastawione przede wszystkim na zadowolenie klienta i wysoką wiarygodność serwisu.

Rozszerzmy możliwości smartfonu...
Lista  dostępnych  gadżetów  do  nowoczesnych  smartfonów,  szczególnie  na  platformie  AliExpress  potrafi
przyprawić o zawrót głowy. Są jednak wśród nich zarówno takie które mają znikomy wpływ na rozszerzenie
możliwości  użytkowych  telefonu,  ale  są  i  takie  które  rzeczywiście  się  przypadają.  Wśród  tych  ostatnich
znajdziemy między  innymi  coraz  popularniejszy  dodatek  w  postaci  mini  monopodu,  inaczej  nazywanego
teleskopowym kijkiem, czy nie słusznie statywem. 

Kijek taki posiada już zintegrowaną z nim głowicę, wśród szerokiego wachlarza ofert można znaleźć same
monopody,  lub  sprzedawane  w  kompletach  z  ramką  zakładaną  na  głowicę  jak  zwykła  gorąca  stopka  w
przypadku statywów fotograficznych, a która służy do zamocowania na kijku smartfonu, często również do
takiego kompletu dołączany jest  kontroler  bluetooth do zwalniania migawki aparatu.  Tutaj  uwaga – warto
zwrócić uwagę na typ oferty, najkorzystniej cenowo wypada zakup całego kompletu naraz, acz oczywiście jeśli
jakiejś  jego  części  już  posiadamy  można  zakupić  każdą  z  nich  osobno.  Istnieje  też  wiele  wariantów
wspomnianego  kontrolera  migawki  aparatu,  dostępne  są  kijki  z  wbudowanym kablem USB /  micro  USB
którym łączymy go ze  smartfonem,  a  następnie  korzystamy z wbudowanego kontrolera  przewodowego w
rączkę kijka. 
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Jako że sam nie posiadałem żądnego z tych gadżetów zakupiłem cały komplet:  monopod wraz z głowicą,
ramkę do mocowania teflonu, oraz pilot bluetooth, za co przy wyborze darmowej przesyłki zapłaciłem... 4,39$
(około 16,70zł). Pomimo deklarowanego możliwego długiego terminu realizacji zamówienia, sięgającego do 60
dni, przesyłka dotarła do mnie po niecałych trzech tygodniach. Jak wcześniej towar był starannie zapakowany,
w folię bąbelkową i kartonik. 

Jakość...
Oczywiście pierwszą z rzeczy której się przyglądałem, mając wciąż głęboko zakorzeniony, pogląd o niskiej
jakości chińskich towarów, był właśnie sposób wykonania i jakość użytych materiałów. Ze zdziwieniem, ale i
zadowoleniem,  szybko  stwierdziłem że  w przypadku  statywu,  jak  i  jego  głowicy jakość  wykonania,  oraz
materiały, doprawdy nie budziły żadnych zastrzeżeń. Wszystkie elementy statywu są dobrze spasowane, nie ma
żadnych  luzów,  ani  niechlujnego  wykończenia.  Również  perforowana  guma,  którą  pokryto  rękojeść  jest
przyjemna w dotyku i elastyczna, wydatnie poprawiając pewność chwytu. 

Kijek poosiada 5 wysuwanych sekcji, na łączną długość 110cm. Ostatnia sekcja zintegrowana jest z głowicą
wykonaną  w  pełni  z  tworzywa  sztucznego.  Można  by  tu  oczywiście  mieć  wątpliwości  co  do  jego
długowieczności  i  odporności  mechanicznej,  acz  trzeba  pamiętać  że  będzie  ona  dźwigać  wyłącznie  wagę
smartfonu. Elementy głowicy w tym śruba mocująca ramkę nośną dla telefonu, jak i regulująca pochylenie, jest
wykonana  z  metalu  i  zakończona  nakładką  z  tworzywa  ułatwiającą  chwyt,  również  tu  trudno  jest  do
czegokolwiek się przyczepić. 
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Nieco gorzej wypadła sama ramka dla smartfonu... przyznam się że miałem spore opory przed powierzeniem
jej telefonu wartego przecież blisko 2000zł... ramka wykonana jest z tworzywa i metalu, za utrzymanie telefonu
w miejscu odpowiada prosty mechanizm oparty na dźwigni i sprężynkach. Równocześnie właśnie to jest jego
słabością, trudno się nie zastanowić jak długo pozostaną skuteczne takie sprężynki, co gorsza pomimo iż jest to
rozwiązanie, przynajmniej w teorii, uniwersalne, w przypadku Sony Xperia Z2 nie do końca jest ono udane.
Punk  zaczepienia  ramki,  jak  i  sama  ramka,  przechodzi  dokładnie  przez  oś  telefonu,  oraz  miejsca  gdzie
ulokowano przyciski funkcyjne, w tym przycisk głośniej / ciszej, port ładowania magnetycznego (w osi), oraz
spust  migawki  aparatu.  W praktyce  jeśli  chcielibyśmy zachować  równomierne  rozłożenie  ciężaru  po  obu
stronach  ramki,  uciskałaby  ona  te  właśnie  przyciski,  skutkując  ich  uruchomieniem  (co  potwierdziłem
empirycznie)...  w  związku  z  tym  konieczne  było  przesunięcie  telefonu,  to  zaś  prowadzi  do  pogorszenia
stabilności, oraz w pokłosiu tego ruchów bocznych w ramce przy silniejszym poruszeniu kijkiem. Tym nie
mniej dodać tu trzeba że sam uchwyt okazał się na tyle silny, że prócz ograniczonych bocznych ruchów, ani
razu nie doszło do wysunięcia telefonu z ramki. 
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Dodać jeszcze trzeba że głowica monopodu wyposażona jest  w standardowy gwint  fotograficzny 1/4 cala,
dzięki  czemu  po  zdemontowaniu  ramki  możemy  na  kijek  zamontować  dowolny  aparat  kompaktowy,  z
zastrzeżeniem  maksymalnej  wagi  nie  przekraczającej  0,5kg  (lub  w  przypadku  droższych  kijków
przewidzianych dla kamer GoPro Hero maksymalna waga może wypościć do 1kg). 

Zestaw posiadał na wyposażeniu, jak wspomniałem, kontroler migawki aparatu. Jest to malutkie, wykonane z
tworzywa urządzenie, zasilane baterią pastylkową CR2025. Kontroler umożliwia szybkie i łatwe połączenie
przez bluetooth ze smartfonami pracującymi pod kontrolą systemu Android, lub iOS, o czym informują choćby
dwa przyciski funkcyjne, opisanym nazwą jednego z tych dwóch systemów. 

Cały proces połączenia sprowadza się wyłącznie do sparowania urządzenia. W przypadku Sony Xperia Z2,
kontroler został przez smartfon zidentyfikowany jako zewnętrzna klawiatura bluetooth, co jednak w żadnej
sposób nie wpływa na funkcjonalność kontrolera. 

Z  całą  pewnością  spośród  wymienionych  gadżetów właśnie  ten  ma  największy potencjał,  wpływający na
rozszerzenie funkcjonalności smartfonu. Jest niewielki, dobrze wykonany, z łatwością zmieści się w kieszeni,
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można go również dopiąć do kluczy jako brelok. Jest to oczywiście tylko jeden i to najprostszy z dostępnych
wariantów,  w  chwili  obecnej  dostępne  są  już  kontrolery  znacznie  mniejsze,  ze  znacznie  szerszymi
możliwościami sterowania aparatem, wodo i pyłoszczelne, w fantazyjnych kształtach i kolorach. 

• Średnia cena sprzedaży na allegro, zestawu: kijek+ramka+kontroler w sieci: około 40 do 60zł

• Cena w przykładowym sklepie sieciowym: EMPIK 93,99

• Zapłacono: około 16,70zł 

• Oszczędność: od 23,30zł do 77,29zł

Alternatywa i ciekawostki...
Dodać również trzeba, co było już poruszane, że każdy z dostępnych towarów na platformie AliExpress ma
swoje alternatywy w różnej klasie jakości i cenie, tak więc i dla opisanego powyżej monopodu istnieje co
najmniej kilka wariantów innych kijków i ramek w zakresie cen od 3$ do nawet 20$, mniej więcej pośrodku tej
stawki w zakresie 9 – 15$ można nabyć o wiele mocniejszy monopod z głowicą przeznaczony dla bardzo
popularnych kamer sportowych GoPro Hero.  Dostępne są również ramki z  mocowaniem poziomym – nie
pionowym, co z całą pewnością będzie lepszym rozwiązaniem dla Sony Xperia Z2. 

Kijki do smartfonów biją w ostatnich latach rekordy popularności, w sieci można zobaczyć mnóstwo zdjęć, od
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popularnego selphie, po zdjęcia grupowe, czy panoramiczne, wykonane właśnie z takich monopodów. Trudno
rzeczywiście odmówić im wygody i funkcjonalności, zdjęcie „z ręki” zawsze było problematyczne, jako że
zasięg  ręki  jest  najzwyczajniej  za  krótki  by uniknąć  ujęcia  części  ramienia  w kadrze,  co  gorsza  znacznie
ogranicza to szerokość ujętego kadru, lukę tą rozwiązały właśnie kijki z kontrolerem migawki. Paradoksalnie
równocześnie popularność monopodów tego typu stała się źródłem coraz liczniejszych obwarowań prawnych w
ich użytkowaniu. 

Coraz  częściej  w  obiektach  muzealnych,  kościołach,  centrach  handlowych,  można  natrafić  na  znaki  i
informacje tekstowe, zakazujące używania w danym miejscu tego typu kijków, tym samym podzieliły one los
statywów  fotograficznych.  Lista  zakazów  oczywiście  nie  jest  jeszcze  tak  restrykcyjna  jak  w  przypadku
statywów, acz mając na uwadze wciąż rosnącą popularność kijków, można się spodziewać że będzie ona z
czasem proporcjonalnie rosła o kolejne obwarowania. 

Statyw... 
Prócz wymiennego zestawu składającego się z monopodu, ramki, oraz kontrolera, zakupiłem, bardzo prosty,
model  mini  statywu  fotograficznego,  przewidzianego  dla  smartfonów  i  lekkich,  niewielkich  aparatów
kompaktowych. Model ten kosztował mnie...  0,80$ (około 3zł) i jak zawsze został zakupiony w wariancie
darmowej wysyłki. Towar dotarł do mnie po około czterech tygodniach, ponownie starannie zapakowany, w
kopertę, folię bąbelkową, kartonik i woreczek. 

Statyw ten jest minimalistyczną kopia prawdziwych statywów fotograficznych, jest ultra lekki i wykonany z
lekkich stopów aluminium i tworzywa sztucznego. W pozycji złożonej jego wymiary to 14cm, a maksymalne
wymiary po  wysunięciu  nóżek  to  25,5cm.  Jego filigranowa konstrukcja  i  niska  waga własna,  ograniczają
oczywiście możliwości użytkowania z aparatami fotograficznymi cięższymi od około 0,5kg, tym nie mniej jest
idealna w przypadku smartfonów. 

Model  wyposażono  w  miniaturową  głowicę  kulową  3D,  ze  stałą,  zintegrowaną  stopką,  zakończoną
standardowym gwintem fotograficznym 1/4”,  by  założyć  na  niego  smartfon  należy  skorzystać  z  opisanej
powyżej ramki (dołączonej do zestawu z kijkiem) lub jej innego wariantu. 
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• Średnia cena sprzedaży na allegro: około 15 do 25zł

• Zapłacono na AliExpress: około 3zł 

• Oszczędność: od 12zł do 22zł

Wyeliminować ograniczenia aparatu...
Ostatnią typem z wielu dostępnych gadżetów do smartfonu, jakie zakupiłem, a równocześnie tym na które
najbardziej czekałem i który wzbudzał we mnie największą ciekawość był zestaw soczewek dołączanych do
aparatu za pomocą klipsa. 

Jedną  z  podstawowych  bolączek,  konsekwentnie  pomijanych  przez  producentów  smartfonów  jest  brak
skutecznego  trybu  makro.  Temat  ten  był  szeroko  omawiany  w  artykule  opisującym  smartfon  Sony  Z2
„SonyXperiaZ2  -  nowe  możliwości  flagowca”,  gdzie  w  wyniku  przeprowadzonych  testów  określono
minimalną  odległość  ostrzenia  dla  aparatu  fotograficznego  na  około  8cm,  nie  inaczej  wypadły  modele:
Samsung  Galaxy  S  Advance  (I9070),  Sony  Xperia  S  (LT26i),  czy  Nokia  X ,  w  każdym  z  tych
przypadków minimalna ogniskowa równała się około 7,5 do 8,5cm. 

W takim przypadku trudno doprawdy mówić o fotografii, choć zbliżonej do „makro”, co poniekąd tłumaczy
brak  „oficjalnie”  takiegoż  trybu  w  Xperii  Z2,  pojawia  się  on  wyłącznie  w  trybie  ustawienia  „Lepsza
automatyka” gdzie czasem może pojawić się nam jego symbol. Nie zmienia to jednak podstawowego faktu że
nadal nie można, zważając na minimalną odległość od obiektu, traktować tego jako makro. 

Aparat Sony Xperia Z2 jako jeden z nielicznych w smartfonach został wyposażony w matrycę wielkości 2/2,3
cala,  czyli  stosunkowo  jak  na  warunki  mobilne  dużą,  dokładnie  taką  samą  jak  stosowane  w  aparatach
kompaktowych,  tym bardziej  irytuje  brak  takiegoż  trybu,  stanowiący  poniekąd  marnotrawstwo  potencjału
aparatu,  acz  by nie  obciążać  winą  za  taki  stan  rzeczy producenta,  trzeba  dodać  że  jest  to  wynik  budowy
obiektywu i jego odległości fizycznej od matrycy. 

I właśnie tu w sukurs wchodzą dołączane do smartfonu soczewki. Z bardzo wielu dostępnych wariantów, o
czym będzie więcej poniżej, wybrałem zestaw zawierający: 

• soczewkę makro o powiększeniu x10
• soczewkę typu FishEye ze zintegrowaną szerokokątną soczewką (o promieniu widzenia 180°)
• klips mocujący do aparatu 
• dwa wieczka do soczewek
• woreczek na powyższy zestaw

Całość  zapakowana w estetyczne  pudełko,  oraz  wyposażona  dodatkowo w poręczny woreczek  z  miękkiej
tkaniny imitującej irchę, przeznaczony na soczewki.  Za zestaw zapłaciłem 3,8$ (około 15,50zł), wybierając
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jak zawsze darmową przesyłkę (Free Shipping). 

Zestaw dotarł  do  mnie  po  niecałych  trzech  tygodniach.  Tym razem jednak  nosił  on  ślady otwierania,  co
potwierdzała pieczątka... polskiego urzędu celnego. Tak, czasem się do zdarza, generalnie jednak jeśli towar nie
przedstawia wysokiej wartości, lub nie jest to więcej niż kilka sztuk, urząd nie wszczyna w związku z tym
procedury zmierzającej do nałożenia cła. Nawet jednak jeśli do takiej sytuacji dojdzie i tu urząd nie może od
razu przystąpić do naliczenia cła, wpierw musi podjąć kroki w celu ustalenia rzeczywistej wartości towaru i
ceny za jaką został zakupiony. 

W tym celu kontaktuje się z nabywcą listownie, żądając dostarczenia mailem kopii adresu strony zakupu, oraz
potwierdzenia wpłaty za towar danej kwoty, czym może być nawet screen konta na AliExpress. Zazwyczaj to
kończy sprawę, chyba że nasz towar jest rzeczywiście wysokiej wartości, jak na przykład smartfon, czy inne
drogie urządzenia elektroniczne. W takim przypadku musimy mieć na uwadze możliwość naliczenia cła, acz
biorąc pod uwagę koszt zakupu, nawet zsumowany z naliczonym cłem, w kontekście cen w Polsce, ostateczny
bilans zawsze będzie miażdżąco pozytywny dla nas. 

Dobrze  wróćmy  do  naszych  soczewek,  w  tym  przypadku  urząd  celny,  zaspokoiwszy  swoją  ciekawość  i
najwyraźniej nieznajomość tego typu towarów, zakleił na powrót kopertę, „obił” pieczątkami „Urząd Celny
dopuszczono”  i  mi  odesłano.  Całość  pomijając  fakt  grzebania  w  przesyłce  przez  urząd,  była  jak  zawsze
starannie opakowana, a samo opakowanie bardzo estetyczne, w pełni w standardach europejskich, wykonane z
dobrej jakości kredowanego kartoniku, barwne, z nadrukowanymi informacjami technicznymi o zawartości. 

Przyjrzyjmy się teraz samej jakości wykonania, zestaw posiada certyfikat zgodności z dyrektywami CE, RoHS.
Po wysunięciu z opakowania i przyglądnięciu się soczewkom pierwszym co rzuca się w oczy jest doprawdy
staranne, szczegółowe wykończenie, oraz wykorzystanie materiałów wysokiej jakości. Pierścienie soczewek
wykonano z anodowanego aluminium, wykończono zaś dobrej jakości tworzywem. Sam klips w całości,  z
wyłączeniem sprężynki, wykonano z tworzywa, również w dobrej jakości. Zestaw ten jest dobrym przykładem
obalającym obiegowy pogląd o niskiej jakości chińskich towarów. 
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Z punktu widzenia przeznaczenia zestawu, tym co jest najważniejsze dla nas jest oczywiście jakość soczewek,
oraz ich faktyczna wydajność. Tu jednak jak można było się spodziewać producent milczy na ten temat. Trudno
więc określić z jakiego typu materiałem mamy do czynienia, z całą pewnością jest to jednak dobrej jakości,
pozbawione skaz, precyzyjnie wykończone szkło. 

Pierwsze oględziny...
Nie mogąc się powstrzymać zaraz po rozpakowaniu soczewek, założyłem je po kolei na mój smartfon Sony
Xperia Z2. I tu należy poruszyć temat mocowania, soczewki wyposażono w gwint za pomocą którego są one
przykręcane do niewielkiego klipsa, o prostej  budowie klamerki ze sprężynką. Z jednej strony mamy więc
gwint i otwór do mocowania soczewek, z drugiej małą poduszkę z pianki, chroniącej ekran telefonu. 
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Na pierwszy ogień poszła soczewka makro, jako że ta bolączka Sony Xperia Z2 najbardziej mnie irytowała, od
razu po założeniu na jaw wyszły wady, a raczej cena kompromisu, jakim jest ich użytkowanie soczewek –
ogromne  winietowanie...  problem  ten  jednak  można  łatwo  skorygować,  korzystając  z  zoomu  cyfrowego.
Wystarczy nieco ponad 1x powiększenie by wyeliminować winietę. Można się oczywiście zastanawiać nad tym
czy zoom nie wpłynie negatywnie na jakość zdjęcia, w praktyce jednak wpływ ten jest w standardach fotografii
mobilnej minimalny, szczególności w kontekście dużej rozdzielczości i wielkości matrycy Sony Z2. 

I  tak  siedząc  w  fotelu,  cieszą  się  z  nowego  zakupu,  fotografowałem co  tylko  się  da  bawiąc  się  nowymi
soczewkami. Drugą już po założeniu soczewki makro rzeczą jaka szybko się ujawniła, było potwierdzenie i
rozwianie moich wątpliwości odnośnie skuteczności soczewki. Zdjęcie makro w wykonaniu Sony Z2 nareszcie
zasłużyło na to miano, realne zbliżenie było o około 100% większe od uzyskiwanego bez soczewki,  czyli
spadło z 8cm do około 3,5 – 4cm. To znacząca poprawa, acz oczywiście nie jest to obiecane 10x powiększenie
optyczne deklarowane przez sprzedawcę, raczej jest to bliżej połowy tej wartości. 
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Testy możliwości soczewek...
Czas na bardziej  szczegółową ocenę soczewek.  Na pierwszy ogień,  poszła  soczewka makro.  Testy zostały
przeprowadzone w takich samych warunkach, jak testy samego aparatu (opisane w artykule „SonyXperiaZ2 -
nowe  możliwości  flagowca”)  Sony  Z2.  Wykonałem  więc  serię  zdjęć,  z  wykorzystaniem  tablic
geometrycznych, określających ich wpływ na geometrię, jakość obrazu, oraz oczywiście możliwości pod kątem
powiększenia. 

Geometria i uniwersalność...
Jak łatwo się domyślić obie soczewki bardzo drastycznie wpływają na geometrię obiektywu smartfonu. W
przypadku soczewki  FishEye  jest  to  oczywiście  efekt  zamierzony,  wynikający z  samej  jej  budowy,  dzięki
któremu mamy do czynienia z znacznie szerszym kontem widzenia i charakterystyczną „beczką”, jednak już
nie  koniecznie  w  przypadku  soczewki  marko.  Ta  ostatnia  o  dziwo  charakteryzowała  się  bardzo  podobną
wielkością zniekształceń do FishEye. 

Test geometrii z wykorzystaniem soczewek / zoom 0 / od lewej: soczewka FishEye. soczewka makro, bez założonej soczewki (ta sama odległość)

Test geometrii z wykorzystaniem soczewki FishEye od lewej: zoom 1.41x / zoom 2x / bez zoomu

Test geometrii z wykorzystaniem soczewki FishEye od lewej: zoom 0x / zoom 1,41x / bez soczewki (ta sama odległość)

Tak duże zniekształcenia są oczywiście niepożądanym zjawiskiem, acz trzeba pamiętać o tym że jest to cena za
pewien kompromis na jaki godzimy się korzystając z tego typu soczewek, mają one charakter uniwersalny – nie
dedykowany do danego obiektywu. Wpływa to wyraźnie na dopasowanie do konkretnego modelu obiektywu w
smartfonie, które oczywiście mają różną budowę, różną ilość i wielkość soczewek, otworu końcowego, jak i
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wysunięcie lub jego brak, poza obrys obudowy smartfonu. Ten ostatni czynnik powinniśmy szczególnie brać
pod uwagę rozpatrując zakup takiego zestawu, gdyż w przypadku na aparatów Samsung z serii Galaxy, które
mają  nieco  wystający  i  kwadratowy  obrys  otworu  obiektywu,  nałożenie  takiegoż  klipsa  może  być
problematyczne. 

Różne typy budowy obiektywów smartfonów, ich stopień wystawania poza obrys obudowy, odległość od jej krawędzi wymusza stosowanie różnych typów rozwiązań w celu
założenia soczewek, można również wybierać w różnych wariantach dla tych samych typów. Od lewej: soczewki montowane na elastycznym pierścieniu, zestaw soczewek 

montowanych na magnetyczny pierścień (doklejany do obudowy), oraz duży obiektyw z 8x zoomem optycznym montowany do nakładanych na smartfon plecków

Jednak i ten problem przewidziano, w związku z czym dostępnych jest co najmniej kilka różnych wariantów
mocowania soczewek. W tym za pomocą klipsa w postaci klamerki, klipsa w postaci elastycznego pierścienia,
oraz klipsa w postaci przyklejanego do plecków smartfonu pierścienia magnetycznego. Ten ostatni przypadek
na pewno pozwala na najszybsze i najłatwiejsze założenie soczewki do aparatu, nie wymaga ich przykręcania
soczewki do klipsa, jednak wymaga trwałego przyklejenia pierścienia do obudowy. W przypadku telefonów
(jak  właśnie  wcześniejsze  Samsungi  serii  Galaxy)  z  otwieranymi  i  wymienialnymi  tylnymi  klapkami,  to
oczywiście żadnej kłopot, ale już w przypadku jednobryłowego Sony Z2, gdzie mamy do czynienia z dwoma
taflami szkła i metalową ramką, taka decyzja wymaga głębszego przemyślenia. W każdym razie dostępne są
różne rozwiązania pozwalającego dopasować zestaw soczewek do danego typu smartfonu. 

Soczewka makro, podobnie jak FishEye ma silną tendencję do winietowania, 
można tą wadę jednak łatwo skorygować za pomocą zoomu (cyfrowego) aparatu, od lewej: bez zoomu / zoom 1x / zoom 1,32x

W miejscu tym należy jeszcze wspomnieć o innym ważnym aspekcie dotyczącym budowy naszego smartfonu,
tudzież  umiejscawiania  w nim aparatu  i  odległości  jego obiektywu od krawędzi  obudowy,  również  to  ma
bowiem wpływ na wybór zestawu soczewek. W przypadku Xperi Z2, odległość jest ta minimalna, aparat jest
praktycznie przy samej krawędzi, dzięki czemu bez kłopotu można go objąć klipsem, ale już w przypadku na
przykład smartfonów firmy LG aparat jest przesunięty bardziej do środka, co grosza również ma wystający
obiektyw.  I  odwrotnie  w  przypadku  Sony  Xperia  Z2  nie  byłoby  możliwości  zamontowania  pierścienia
magnetycznego  z  serii  uniwersalnych,  gdyż  właśnie  w  wyniku  ulokowania  obiektywu  aparatu,  tuż  przy
krawędzi  obudowy,  pierścień  po  prostu  by wystawał  poza  jego  obrys.  Trzeba  o  tym pamiętać  dokonując
wyboru. 

Podczas zdjęć testowych, po sprawdzeniu geometrii soczewek, pora przyszła na dokładniejsze testy mające na
celu określenie minimalnej odległości z jakiej uda się złapać ostrość z wykorzystaniem soczewki makro. Po
kilkunastu próbach wartość ta ostatecznie wyniosła 3,5cm. To o ponad 50% mniej od aparatu bez soczewki, co
zaś przekłada się na bardzo realne powiększenie fotografowanej sceny / obiektu. Dla porównania wykonałem
również serię zdjęć Sony Z2 bez założonej soczewki, zaczynając od odległości 3,5cm i zwiększając ją o 1cm
przy każdym kolejnym zdjęciu, aż do uzyskania ostrego obrazu. To dobrze ilustruje o jakim powiększeniu
mowa. 
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Test soczewki makro, od lewej: bez zoomu odległość 12cm / zoom 1.32x odległość 6cm / zoom 2.83x odległość 3,5cm

Porównanie ilości rejestrowanych szczegółów, oraz możliwego zbliżenie bez soczewki, od lewej: odległość 3,5cm zoom brak / odległość 6cm zoom brak / odległość 8cm zoom brak

Test soczewki makro, od lewej: bez zoomu odległość 12cm / zoom 1.32x odległość 6cm / zoom 2.83x odległość 3,5cm

Porównanie ilości rejestrowanych szczegółów, oraz możliwego zbliżenie bez soczewki, od lewej: odległość 3,5cm zoom brak / odległość 6cm zoom brak / odległość 8cm zoom brak

Wykonane z soczewką makro zdjęcia oceniłem również pod względem ostrości obrazu. Typowo dla takich
soczewek,  bez  względu  czy  mowa  o  wersji  mobilnej,  czy  też  soczewkach  makro  do  obiektywów
zmiennoogniskowych,  punkt  ostrości  jest  niezwykle  mały,  zlokalizowany  w  centrum,  poza  którym  obraz
szybko traci na ostrości i ilości rejestrowanych szczegółów, aż do rozmycia przy granicy winiety, z widoczną
aberracją. Tutaj jednak trudno mówić o wadzie tegoż zestawu, gdyż jak już mówiłem dotyczy to również ich
większych  odpowiedników,  inaczej  mówiąc  jest  to  cena  kompromisu  za  dostęp  do  fotografii  makro.
Wymienione problemy, w tym mydlenie, rozmycie, oraz aberracje dotyczą również soczewki FishEye, acz w jej
przypadku są one znaczenia mniejsze niż w soczewce makro. 
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Test  i porównanie możliwości powiększenia soczewki makro, od lewej: odległość 3,5cm - zoom 2.83x / odległość 6cm - zoom 1.32x / zdjęcie bez soczewki odległość 6 cm – zoom 1,32x

Test  możliwości soczewki makro, pod kątem powiększenia, oraz ostrości obrazu (zachowania szczegółów), od lewej: odległość 5cm zoom 1.32x, 
fragment tego samego kadru, ukazuje że soczewka nie wpływa negatywnie na ilość szczegółów rejestrowanych na obrazie

Test możliwości powiększenia soczewki makro, od lewej: odległość 5,5cm - zoom 1x / odległość 4,5cm - zoom 1.32x /  odległość 3,5cm - zoom 1.32x

Test możliwości powiększenia soczewki makro, od lewej: odległość 7,5cm - zoom 1,32x / odległość 4,5cm - zoom 1.32x /  odległość 3,5cm - zoom 1.32x

Testy terenowe...
Po „przebadaniu” zestawu w domu czas nadszedł na wycieczkę w teren. Był bardzo ciepły, na szczęście bez
ostrego słońca, majowy dzień. Zapakowałem swój zestaw w dostarczony, rzeczywiście wygodny woreczek i
ruszyłem na łąki, z zamiarem podglądania z bliższa natury. 

Przyznam się że wykonane w warunkach domowych testy, nie oddawały rzeczywistych możliwości zestawu.
Od pierwszego  wykonanego  z  soczewką  marko  zdjęcia  byłem zachwycony nowymi  możliwościami  Sony
Xperia Z2, poniżej efekty tegoż testu. Dla porównania obok zdjęcie wykonane za pomocą mojego używanego
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na co dzień aparatu fotograficznego FujiFilm Hs20 EXR, również z  założoną soczewką marko o wartości
zbliżenia +10dpi (+10 dioptrii). 

Po lewej: testy terenowe z wykorzystaniem soczewki makro, zoom 1,32x odległość 4cm 
/  po prawej zdjęcie porównawcze wykonane Fujifilm Hs20 EXR, odległość 2cm z założoną soczewką +10dpi

Jak widać na powyższym przykładzie granica pomiędzy dużym Hs20 i małym aparatem Z2 nie jest drastyczna,
ilość  zarejestrowanych  szczegółów  jest  więcej  niż  zadowalająca,  również  uzyskane  zbliżenie  jest  dobre.
Dodajmy tutaj że akurat Fuji Hs20, ma bardzo dobry tryb makro pozwalający łapać ostrość z 1cm, a realnie
nawet poniżej tej wartości (w trybie manualnego ostrzenia obrazu), jest to więc dość ambitne porównania, z
którego moim zdaniem Sony Xperia Z2, z założoną soczewką makro i poprawką że mamy do czynienia z
aparatem w telefonie, wychodzi obronna ręką. 

Przykłady zdjęć terenowych z wykorzystaniem soczewki makro, zoom 1,32x odległość 3,5 do 4cm

 23   „Zdjęcia makro ze smartfonu, oraz tanie akcesoria - uzupełnienie”                                                                                       CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



Po  przeprowadzeniu  testów  soczewki  makro  nadszedł  czas  na  soczewkę  FishEye.  Wykonując  zdjęcia  z
wykorzystaniem  tej  soczewki  ustawiłem  powiększenia  elektroniczne  (zoom)  na  poziomie  1.2x  by
wyeliminować winietę, a sprawdzić faktyczne poszerzenie konta widzenia, następnie porównawczo wykonałem
z  tymi  samymi  parametrami  powiększenia,  zdjęcie  bez  soczewki.  Dobrze  to  zilustrowało  rzeczywiście
skuteczne  poszerzenie  promienia  widzenia  obiektu  Z2,  acz  z  uwagą  dotyczącą  już  opisanego  problemu –
gubienia ostrości na brzegach kadru. 

Przykłady zdjęć terenowych z wykorzystaniem soczewki FishEye, oraz porównanie kąta widzenia, od lewej: soczewka FishEye zoom brak / soczewka FishEye zoom 1,32x 
/ zdjęcie tej samej scenerii bez soczewki widać o ile mniejszy kąt widzenia ma obiektyw bez soczewki (patrz zdjęcie środkowe)

Następnie  wykonałem  testy  z  wykorzystaniem  pełnej  winiety  FishEye,  oraz  porównawczo  zdjęcia  bez
soczewki, z ustawionym trybem FishEye w aplikacji aparatu Sony Z2 i znów soczewka zdobyła miażdżącą
przewagę, tak w przypadku trybu tematycznego, bez soczewki, krawędzie winiety są ostre, ale jakość obrazu
jest więcej niż słaba, co jest pokłosiem prostego faktu iż jego to obraz wygenerowany przez oprogramowanie
aparatu, a nie będący wynikiem działania optyki. Widać to szczególnie, do czego notabene najlepiej się nadają,
po zdjęciach wysokich, strzelistych obiektów, jak w moim przykładzie słupa wysokiego napięcia. Soczewka
bardzo ładnie zniekształciła jego geometrię, wręcz go zawijając wokół centrum obrazu, bez specjalnej utraty
jakości szczegółów, a aplikacja aparatu Z2 zniekształciła go, rozpłaszczając i deformując. 

Przykłady zdjęć terenowych z wykorzystaniem soczewki FishEye

Przykłady zdjęć terenowych bez soczewki FishEye – z aparatem ustawionym w trybie sceny FishEye widać wyraźnie różnicę pomiędzy zniekształceniem 
rzeczywistym z wykorzystaniem optyki (nakładanej soczewki), a softwarowej, kąt widzenia jest o wiele mniejszy, a ilość szczegółów mała ze względu 

na interpolowanie przez oprogramowanie aparatu zdjęcia do jakości zaledwie HD (1920x1080px).

Soczewki - podsumowanie...
Przeglądając wyniki zdjęć testowych szczególności tych w terenie, biorąc pod uwagę wszystkie opisane zalety,
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oraz wady zewnętrznego zestawu soczewek do smartfonu, uważam że jest to jeden z najciekawszych gadżetów
walnie wpływających na jakość otrzymanych zdjęć,  a  gdy dodać do tego symboliczną wręcz cenę,  należy
podsumować iż są one bardzo atrakcyjnym rozszerzeniem możliwości fotograficznych smartfonu. 

Niuansem  który  mnie  osobiście  nieco  irytował  jest  konieczność  noszenia,  oraz  zakładania  i  zdejmowana
soczewek, tutaj jednak można wybrać zamiast klipsa zestaw (o ile pozwala na to obudowa telefonu) oparty na
pierścieniu magnetycznym, co na pewno przyspieszy ich zakładanie, poza tym jest to cena za kompromis jaki
płaci się za możliwość zaglądania nieco bliżej w piękny świat przyrody w skali makro. 

Zalety:
soczewka makro: 

– realne skrócenie minimalnej odległości od fotografowanego obiektu
– dobra ostrość obrazu w jego centrum
– duża liczba szczegółów w centrum obrazu

soczewka FishEye:
– skuteczne poszerzenie kąta widzenia obiektywu aparatu
– poprawne winietowanie 
– dobra ostrość obrazu w centrum kadru

Wady: 
soczewka makro:

– silne winietowanie
– aberracje i mydlenie na krawędziach

soczewka FishEye:
– aberracje i mydlenie na krawędziach

Zestaw soczewek oparty na klipsie ogólnie:
zalety:
– uniwersalność
– niska cena
– wysokiej jakości wykończenie
– dobrej jakości materiały
– poręczność 
– łatwe zakładanie i zdejmowanie bez pozostawiania trwałych śladów
– dobrej jakości, bez skaz, soczewki

wady: 
– brak

Szalone warianty...
Powyższy opis zestawu soczewek zakupionego przeze mnie, nie jest oczywiście jednym ich wariantem, wręcz
przeciwnie...  oferta  sprzedawców  z  Chin  w  tym  zakresie  jest  doprawdy  zdumiewająco  bogata.  Wśród
dostępnych soczewek, z różnymi typami mocowań, natrafimy również na... miniaturowe obiektywy. Tak, tak
wyglądające  jak  kopie  ich  dużych  odpowiedników.  Wyobraźnia  projektantów doprawdy budzi  podziw,  po
krótkim przeszukaniu ofert  takich obiektywów / soczewek do smartfonów, znalazłem niezwykłe przykłady,
wręcz monstrualnych i  nieco może zabawnie wyglądających obiektów o powiększeniu optycznym od 4 do
nawet  18x.  Obiektywy  takie  są  jednak  już  stosunkowo  ciężkie,  w  związku  z  czym  większość  z  nich
wyposażona jest w bardziej złożony zestaw łączący go ze smartfonem, czy to za pomocą statywu i specjalnej
ramki,  czy systemu klamer,  acz zdarzają się też oparte wyłącznie na opisanym już klipsie,  lub pierścieniu
magnetycznym. 
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Wśród wielu dostępnych typów soczewek dołączanych do smartfonów, natrafimy również na...miniaturowe teleobiektywy. 
Oferują one optyczne powiększenie od 4 do nawet 18x, ze względu na wagę często, acz nie zawsze, są one wyposażane w system umożliwiający 

jego dołączenie do telefonu. Niektóre takie obiektywy posiadają regulowany zakres powiększenia od 1.5m do nieskończoności. 

Innym nietypowym, ciekawym gadżetem z zakresu optyki dołączanej do teflonu są... mikroskopy. Jak więc
widać projektanci nie ustają w tworzeniu zaskakujących, czasem praktycznych, czasem mniej, gadżetów do
sprzętu  mobilnego.  Wśród wielu  innych dostępnych  akcesoriów można znaleźć  choćby zewnętrzne  lampy
błyskowe, czy mikrofony stereofoniczny, zarówno bezprzewodowe jak i przewodowe. 

Innymi dostępnymi gadżetami rozszerzającymi funkcjonalność smartfonu są takie zaskakujące gadżety jak... doczepiane za pomocą klipsów mikroskopy (wykorzystujące aparat smartfonu) 
o zdolności powiększenia od 100 do nawet 200x i wyposażonymi we własne oświetlenie LED, po prawej kolejny z gadżetów – zewnętrzna LED-owa lampa błyskowa, 

którą można podłączyć bezpośrednio do gniazda mini jack (audio), wyposażonej we własne źródło zasilania, ładowanej poprzez kabelek USB

Smartwatch – zwiastun...
Inną grupą gadżetów rozszerzających walnie możliwości smartfonu, a która zdobywa coraz liczniejsze grono
zwolenników,  co  dobrze  ilustruje  coraz  bogatsza  oferta  również  najbardziej  znanych  producentów  –  są
smartwatche.  Jest  to  grupa  urządzeń  będąca  połączeniem  funkcjonalności  zegarków,  oraz  przedłużeniem
funkcji medialnych i komunikacyjnych smartfonów. Jako takie nie są więc bezpośrednio drobnymi, tanimi,
gadżetami jakich dotyczył ten artykuł, lecz stanowią osobną grupę zaawansowanych urządzeń elektronicznych i
jako takie jeden z ich przedstawicieli – smartwatch U8 Pro, który niedawno nabyłem, zostanie on dokładnie
opisany, pod kątem wad i zalet, w szczególności w kontekście symbolicznej wręcz dla tej klasy urządzeń ceny
– wynoszącej 19$ (około 72,20zł). 

Cena ta zapewne podsunęła Wam już słuszną myśl – że jest to smartwatch zakupiony znów nie gdzie indziej niż
w Chinach,  na  platformie  AliExpress.  To  kolejny  dobitny  przykład  jak  wielka  różnica  cenowa występuje
pomiędzy podobnymi gadżetami opatrzonymi jakąkolwiek „znaną” lub na taką się kreującą marką, których
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zegarki  tego  typu  mogą  kosztować  od  kilkuset  do  nawet  1500zł,  zapraszam  więc  do  śledzenia  nowych
artykułów  i  do  lektury  opisu  rzeczowego  smartwatcha  U8  Pro,  w  którym  jak  zawsze  będziemy  przede
wszystkim  szukać  odpowiedzi  jak  tak  bardzo  tanie  urządzenie  sprawdza  się  w  kontekście  ultra  drogich
„markowych” odpowiedników.

Smartwatch U8 – zaawansowany model za niewielkie pieniądze – recenzja wkrótce...

Gadżety - podsumowanie...
Na zakończenie naszej wycieczki po tanich akcesoriach do smartfonów, czas na podsumowanie ich zalet i wad.
Sprawą którą należy tu przede wszystkim poruszyć jest ponownie jakość, jak już zostało szeroko omówione i
udowodnione  praktycznymi  przykładami,  nie  należy  z  góry  klasyfikować  produktów  chińskich  jako
tandetnych. 

Wśród bogatej oferty towarów dostępnych na platformie sprzedaży AlieExpress natrafimy zarówno na produkty
wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnej cenie, jak i oczywiście jakości bardzo niskiej. Produkowane w chinach
towary mają różną klasę jakości, a to czy my sami zakupimy dobry, czy też zły, jest ściśle uzależnione od tego
ile  za  niego  zechcemy  zapłacić.  Dodać  też  trzeba  że  często  nasi  krajowi  sprzedawcy,  szczególnie  na
platformach takich jak allegro, nastawieni są przede wszystkim na jak największy zysk, w związku z czym
importują  najtańsze,  a  co  za  tym  często  idzie,  najniższej  jakości  towary,  sprzedając  je  z  wielokrotnym
przebiciem.  Wszystko  to  sprzyja  właśnie  powstaniu  mitu  o  niskiej  jakości  towarów,  która  może  być
krzywdząca, tym bardziej że z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć że gro posiadanego przez Was
sprzętu  AGD,  elektroniki,  nie  wyłączając  Waszego  smartfonu,  ma  podzespoły wyprodukowane  właśnie  w
chinach. 

Stąd  zachęcam do odejścia  od  szablonowej  oceny takich  towarów,  oraz  rozglądania  się  w bogatej  ofercie
chińskich sprzedawców, tym bardziej  że oszczędności  jakie ze sobą takie  zakupy niosą,  są warte  zarówno
ryzyka, jak i sporadycznych nieudanych zakupów. Ukazuje to też smutną prawdę jakie marże są naliczane na te
same, czasem tylko firmowane inną marką, przedmioty, co doskonale widać choćby po takich gadżetach jak
futerał SCR10, oraz stacji dokującej DK36 do Sony Xperia Z2. Życzę wszystkim udanych łowów i trafnych,
niosących radość zakupów – oczywiście za symboliczne kwoty. 
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Autor ze swoim wiernym przyjacielem na jednym ze „spaceraków”, po prawej zachód słońca, 
oba zdjęcia wykonane smartfonem Sony Xperia Z2, oraz opracowano w programie Snapseed (zainstalowanym na pokładzie smartfonu).

Linki:
– chińska platforma handlowa AliExpress: http://www.aliexpress.com/ 

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

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel

14.06.2017
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