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montowane w monitorach z tunerem telewizyjnym, np. 2 × 5 W. W menu ekranowym jest
możliwość ustawienia parametrów głośnika,
np. balansu między kanałami czy uwydatnienia
niskich lub wysokich tonów. Monitor może mieć
również tryb dźwięku przestrzennego, w którym
przy pomocy dwóch głośników emulowany
jest dźwięk wielokanałowy. Jeśli głośniki wbudowane to za mało, zawsze można podłączyć
zestaw głośnikowy lub słuchawki do wyjścia
słuchawkowego.

Do tej pory monitory dotykowe cieszyły się
największą popularnością w rozwiązaniach biznesowych, np. automatach doładowujących karty
miejskie czy miejscach użyteczności publicznej.
Obecnie jednak – jak już wspomnieliśmy – dzięki
premierze systemu Windows 8 możemy się
spodziewać prawdziwego wysypu monitorów
dotykowych, które monitor musi mieć częstotliwość odświeżania.

Menu ekranowe
Wyświetlanie 3D

Funkcja ta jest szczególnie pożądana przez graczy
oraz kinomanów. Dostępne na rynku monitory LCD
wykorzystują dwie metody wyświetlania obrazu
3D, podobnie jak telewizory. Niezależnie od metody
monitor musi mieć częstotliwość odświeżania
na poziomie 120 Hz. Pierwsza z nich korzysta
z aktywnych okularów migawkowych. Obraz jest
lekko przesunięty i wyświetlany naprzemiennie
dla lewego i prawego oka, które są również
naprzemiennie zasłaniane. Dzieje się to na tyle
szybko, że widoczny obraz sprawia wrażenie
trójwymiarowego. Najpopularniejszym tego
typu rozwiązaniem jest Nvidia 3D Vision. Oprócz
odpowiedniego monitora składają się na nie:

Fot. Alveus

szyi. Kiedy użytkownik siedzi w nieodpowiedniej
odległości czy też przechyla głowę pod kątem
większym niż 15°, na ekranie jest wyświetlany
postawy. Jest również ikonka sygnalizująca przy
też obecność użytkownika, tak że gdy oddali się
on od komputera, automatycznie przyciemnia
ekran, a następnie przechodzi w tryb gotowości.
Wyłącznik z tyłu obudowy pozwala na całkowite
odcięcie zasilania. Monitor ma również ergonomiczną podstawę SmartErgoBase, która umożliwia
regulację wysokości ekranu w zakresie do 130

W obudowie monitora może być wbudowany
czytnik kart pamięci lub hub USB. Najpopularniejsze są czytniki wieloformatowe, czyli zgodne
ze wszystkimi najnowszymi standardami kart
pamięci, a wśród nich Compact Flash, Secure
Digital czy Memory Stick.
Hub USB
będzie przydatny do podłączenia przenośnych
pamięci i nie tylko. Można go wykorzystać
również jako stację dokującą do laptopa. Do
złączy USB są na stałe podłączone klawiatura,
mysz i np. drukarka. Po powrocie do domu
lub biura monitor wystarczy podłączyć do
notebooka, np. kablem HDMI, i niemal od razu
zacząć pracę. Niektóre monitory są wyposażone
we wbudowaną przeglądarkę multimediów.
Dzięki temu po podłączeniu pendrive’a czy też
karty SD z filmem można go wygodnie oglądać
na ekranie bez konieczności włączania komputera. Na rynku są dostępne również monitory,
które wykorzystują USB jako źródło sygnału
audio-wideo oraz zasilania.

Fot. Blanco

Konkurencją dla niej jest technika z okularami
polaryzacyjnymi. Są one w pełni pasywne, nie
wymagają zasilania, a ich masa to zaledwie
kilkadziesiąt gramów. Na matrycę LCD monitora
jest nałożony specjalny filtr polaryzacyjny FPR
polaryzacyjnymi umożliwia to uzyskanie efektu
3D. Każde oko widzi tylko obraz wyświetlany
u użytkownika powodować nudności czy bóle
głowy. Obraz można więc oglądać komfortowo
przez długi czas. Dla osób już noszących okulary są przeznaczone specjalne nakładki, które
można założyć na zwykłe okulary. Zalety techniki
polaryzacyjnej to również znacznie szersze kąty
widzenia obrazu 3D. W związku z tym nawet grupy
widzów mogą cieszyć trójwymiarowym obrazem.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwia granie
w 3D czy też oglądanie filmów lub zdjęć.

Fot. Teka

NAKŁADANE, PODWIESZANE, WPUSZCZANE

mm, pochylanie w zakresie 25°, obracanie do
65° w prawo lub w lewo, a także 90° w pionie
(pivot). Oprócz tego 231P4QRYES to znakomity
23-calowy wyświetlacz z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, podświetlaną białymi diodami
LED. Czujniki ErgoSensor są dostępne również
w innych monitorach marki Philips.

Przydatność głośników w monitorze dla niektórych
może być dyskusyjna. Z pewnością element ten
jest zbędny dla osób korzystających z zestawów
głośnikowych, które jakością znacznie przewyższają
te wbudowane w monitor. W praktyce jednak
takie głośniki mogą okazać się przydatne
w biurze, gdzie brakuje miejsca,
a czasem zdarza się konieczność
odtworzenia materiału audio.
Moc to zazwyczaj 2 × 1 W.
Lepsze głośniki są montowane
w monitorach z tunerem
telewizyjnym, np. 2 × 5
W. W menu ekranowym
jest możliwość ustawienia
parametrów głośnika, np.
balansu między kanałami
czy uwydatnienia niskich lub
wysokich tonów. Monitor
może mieć również tryb
dźwięku przestrzennego,

Ergosensor

Pierwszy na rynku magazyn indeksowo-tagowy
InfoProdukt to pierwszy na polskim rynku magazyn „I-T” połączony z programami oraz
bogatymi zasobami informacyjno-edukacyjnymi InfoMarket. Obecnie funkcjonuje
druga, ulepszona wersja programowa IP ver. 2.0. W praktyce pismo będące jednocześnie aplikacją ukazujące się zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej może być
wykorzystane w nieograniczonej formie i na wiele sposobów.
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Monitor do biura?
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
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Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est
et, sanditate eossit quam a earchillibus
alia denecust ipiendest, ut ut ma sae culpa
volorer natur, et lamus veliquodia

Tuner telewizyjny

oSD

Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est
et, sanditate eossit quam a earchillibus alia
denecust ipiendest, ut ut nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia

Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma
sae culpa volorer natur, nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia
Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma
sae culpa volorer natur, nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia

sae culpa volorer natur, nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia monitory ze
słabymi matrycami TN.

Monitor dotykowy
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monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est
ma w tej kategorii dominowały monitory
ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie
LED pozwoliło na uzyskanie leTo deles mo
quias et lamus veliquodia et est et, sanditate
alia denecust ipiendest, ut ut ma sae culpa
volorer natur, nusdaectat magnimo qui quias
et lamus veliquodia

Funkcja menu ekranowego, inaczej nazywana OSD (on screen display), pozwala na
zmianę parametrów wyświetlanego obrazu.

Zaawansowani użytkownicy mogą kontroloquas wać
seratiusant,
Nem
jasność monitora, nasycenie kolorów cullabo.
czy
ostrość obrazów. Dla innych przygotowano
que im
nossita
gotowe quiates
ustawienia przeznaczone dositaturias
oglądania
filmów, gier czy pracy z tekstem. W monitorach
z większą liczbą
wejść obrazu
jest możliwość
tisquam
aut
que
labo. Ibust alis USB
wyboru źródła. Parametry obrazu mogą być
niedawna w tej kategorii dominowały
dobierane automatycznie dzięki
exerorównież
is sinci
culpa Domonitory
ze słabymi matrycami TN. Zastoczujnikowi światła stosowanemu w droż-

– uniwersalna forma przekazu umożliwia wykorzystanie periodyku zarówno w kanale
handlowym, konsumenckim jak i w sektorze edukacji,
– przewodnik dostępny jest w wersji papierowej oraz elektronicznej i działa w każdym
środowisku programistycznym (nie wymaga żadnego wsparcia technicznego),
– dzięki nowoczesnym rozwiązaniom istnieją nieograniczone możliwości wykorzystania wszelkiego typu informacji – zdjęć, filmów, schematów, cenników, instrukcji, itp.,
– w zaawansowanej wersji dla branży możliwe jest sparowanie magazynu z profesjonalnymi aplikacjami do e-learningu, benchmarkingu, cenówek czy z programami
magazynowymi (na zamówienie),
– innowacyjność i kreatywność rozwiązania sprawia, że dowolny fragment lub całe
rozdziały przewodnika mogą być zintegrowane z aktualnymi działaniami promocyjPivot
nymi czy handlowymi Klienta.
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Niektórym bardzo ciężko jest utrzymać prawidłową postawę podczas
pracy. Firma MMD wyposażyła
monitor Philips 231P4QRYES
w czujnik ErgoSensor, który
przypomina nam o prawidłowej
pracy przed komputerem.
Czujnik monitoruje postawę
użytkownika oraz czas spędzony
przed ekranem. Zastosowana
kamera
CMOS wykrywa zakres ruchów i odległość
oczu od monitora oraz położenie

szych monitorach. Jest również możliwość
ustawienia współczynnika proporcji obrazu.
Rozwiązanie to można zastosować np. w wypadku starszych gier, które nie uruchamiają się
w rozdzielczościach panoramicznych – obraz
jest wtedy ucinany po bokach i ma proporcje
odpowiadające wybranej rozdzielczości, co
zapobiega zniekształceniom.

Do tej pory monitory dotykowe cieszyły się
największą popularnością w rozwiązaniach
biznesowych, np. automatach doładowujących
karty miejskie czy miejscach użyteczności
publicznej. Obecnie jednak – jak już wspomnieliśmy – dzięki premierze systemu Windows 8
możemy się spodziewać prawdziwego wysypu
monitorów dotykowych, które

Gabriel Niewiński

Największe zalety techniki aktywnej to obraz
w pełnej rozdzielczości, nawet Full HD. Niestety,
aktywne okulary wymagają zasilania, a ich masa
jest większa. Dla niektórych uciążliwy może
być również efekt migotania. Takie okulary są
również dosyć drogie.

sowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
culpa volorer natur, nusdaectat magnimo qui
uzyskanie leTo deles mo quias et lamus eossit
quam a earchillibus alia denecust ipiendest,
ut ut ma sae culpa volorer natur, nusdaectat
magnimo qui quias et lamus veliquodia

Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zasto-

Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma
sae culpa volorer natur, nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia
Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma
sae culpa volorer natur, nusdaectat magnimo
qui quias et lamus veliquodia
monitory ze słabymi matrycami TN. Zasto
Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma

Do niedawna w tej kategorii dominowały
monitory ze słabymi matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma sae
culpa volorer natur, nusdaectat magnimo qui
quias et lamus veliquodia. Do niedawna w tej
kategorii dominowały monitory ze słabymi
matrycami TN. Zastosowanie LED pozwoliło
na uzyskanie leTo deles mo quias et lamus
veliquodia et est et, sanditate alia denecust
ipiendest, ut ut ma sae culpa volorer natur,
nusdaectat magnimo.

Gabriel Niewiński
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Monitor do biura?
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Monitor dotykowy

Do tej pory monitory dotykowe cieszyły się
największą popularnością w rozwiązaniach biznesowych, np. automatach doładowujących karty
miejskie czy miejscach użyteczności publicznej.
Obecnie jednak – jak już wspomnieliśmy – dzięki
premierze systemu Windows 8 możemy się
spodziewać prawdziwego wysypu monitorów
dotykowych, które monitor musi mieć częstotliwość odświeżania.

Wyświetlanie 3D

Funkcja ta jest szczególnie pożądana przez graczy
oraz kinomanów. Dostępne na rynku monitory LCD
wykorzystują dwie metody wyświetlania obrazu
3D, podobnie jak telewizory. Niezależnie od metody
monitor musi mieć częstotliwość odświeżania
na poziomie 120 Hz. Pierwsza z nich korzysta
z aktywnych okularów migawkowych. Obraz jest
lekko przesunięty i wyświetlany naprzemiennie
dla lewego i prawego oka, które są również
naprzemiennie zasłaniane. Dzieje się to na tyle
szybko, że widoczny obraz sprawia wrażenie
trójwymiarowego. Najpopularniejszym tego
typu rozwiązaniem jest Nvidia 3D Vision. Oprócz
odpowiedniego monitora składają się na nie:

karta graficzna Nvidia GeForce;
okulary migawkowe Nvidia 3D Vision;
nadajnik synchronizujący okulary z monitorem,
podłączany do portu USB;
oprogramowanie.

Największe zalety techniki aktywnej to obraz
w pełnej rozdzielczości, nawet Full HD. Niestety,
aktywne okulary wymagają zasilania, a ich masa
jest większa. Dla niektórych uciążliwy może
być również efekt migotania. Takie okulary są
również dosyć drogie.

Konkurencją dla niej jest technika z okularami
polaryzacyjnymi. Są one w pełni pasywne, nie
wymagają zasilania, a ich masa to zaledwie
kilkadziesiąt gramów. Na matrycę LCD monitora
jest nałożony specjalny filtr polaryzacyjny FPR
polaryzacyjnymi umożliwia to uzyskanie efektu
3D. Każde oko widzi tylko obraz wyświetlany
u użytkownika powodować nudności czy bóle
głowy. Obraz można więc oglądać komfortowo
przez długi czas. Dla osób już noszących okulary są przeznaczone specjalne nakładki, które
można założyć na zwykłe okulary. Zalety techniki
polaryzacyjnej to również znacznie szersze kąty
widzenia obrazu 3D. W związku z tym nawet grupy
widzów mogą cieszyć trójwymiarowym obrazem.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwia granie
w 3D czy też oglądanie filmów lub zdjęć.

ErgoSensor

Niektórym bardzo ciężko jest utrzymać prawidłową postawę podczas
pracy. Firma MMD wyposażyła
monitor Philips 231P4QRYES
w czujnik ErgoSensor, który
przypomina nam o prawidłowej
pracy przed komputerem.
Czujnik monitoruje postawę
użytkownika oraz czas spędzony
przed ekranem. Zastosowana
kamera
CMOS wykrywa zakres ruchów i odległość
oczu od monitora oraz położenie

oSD

szyi. Kiedy użytkownik siedzi w nieodpowiedniej
odległości czy też przechyla głowę pod kątem
większym niż 15°, na ekranie jest wyświetlany
postawy. Jest również ikonka sygnalizująca przy
też obecność użytkownika, tak że gdy oddali się
on od komputera, automatycznie przyciemnia
ekran, a następnie przechodzi w tryb gotowości.
Wyłącznik z tyłu obudowy pozwala na całkowite
odcięcie zasilania. Monitor ma również ergonomiczną podstawę SmartErgoBase, która umożliwia
regulację wysokości ekranu w zakresie do 130

Głośniki

Przydatność głośników w monitorze dla niektórych
może być dyskusyjna. Z pewnością element ten
jest zbędny dla osób korzystających z zestawów
głośnikowych, które jakością znacznie przewyższają
te wbudowane w monitor. W praktyce jednak
takie głośniki mogą okazać się przydatne
w biurze, gdzie brakuje miejsca,
a czasem zdarza się konieczność
odtworzenia materiału audio.
Moc to zazwyczaj 2 × 1 W.
Lepsze głośniki są montowane
w monitorach z tunerem
telewizyjnym, np. 2 × 5
W. W menu ekranowym
jest możliwość ustawienia
parametrów głośnika, np.
balansu między kanałami
czy uwydatnienia niskich lub
wysokich tonów. Monitor
może mieć również tryb
dźwięku przestrzennego,
Gabriel Niewiński

Gabriel
Niewiński
krywa zakres
ruchów
przez
długii odległość
czas. Dla osób już
noszących
oku- miczną podstawę SmartErgoBase, która umożliwia Dzięki temu
Przydatność
głośników
wDomonitorze
niektórych
po podłączeniu pendrive’a
czy też
niedawna w tej dla
kategorii
dominowały Do niedawna w tej kategorii dominowały
karty SD z filmem można go wygodnie oglądać
monitory ze słabymi matrycami TN. Zasto- monitory ze słabymi matrycami TN. ZastoGabriel
oczu od monitora
oraz położeniespecjalne nakładki, które regulację wysokości ekranu w zakresie do 130 na ekranie
może
być dyskusyjna.
Zsowanie
pewnością
ten sowanie LED pozwoliło na uzyskanie leTo
lary są przeznaczone
bez konieczności
włączania kom- Niewiński
LED pozwoliłoelement
na uzyskanie leTo
www.infoprodukt.pl
putera. Na rynku są dostępne również monitory,
deles mo quias et lamus veliquodia et est deles mo quias et lamus veliquodia et est et,
można założyć na zwykłe okulary. Zalety techniki
jest zbędny
z azestawów
które wykorzystują
USB jako dla
źródło osób
sygnału korzystających
et, sanditate eossit quam
earchillibus alia sanditate alia denecust ipiendest, ut ut ma
we wbudowaną przeglądarkę multimediów.
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audio-wideo oraz zasilania.

denecust ipiendest, ut ut nusdaectat magnimo

Medialne produkty cyfrowe może mieć każdy, ale nie każdy posiada aktualną wiedzę
wspartą profesjonalnym systemem. Dziś nie jest problemem stworzenie bazy, ale jej
stałe i zgodne ze stanem rynkowym, odświeżanie.

mm, pochylanie w zakresie 25°, obracanie do
65° w prawo lub w lewo, a także 90° w pionie
(pivot). Oprócz tego 231P4QRYES to znakomity
23-calowy wyświetlacz z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, podświetlaną białymi diodami
LED. Czujniki ErgoSensor są dostępne również
w innych monitorach marki Philips.

qui quias et lamus veliquodia

alia denecust ipiendest, ut ut ma sae culpa
volorer natur, nusdaectat magnimo qui quias
et lamus veliquodia

nr 26, sierpień 2014
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Niepowtarzalne, skuteczne targetowanie
Dystrybucja magazynu InfoProdukt oparta jest o nowatorską formułę tzw. otwartego klucza profilu dystrybucji. W praktyce dany poradnik dociera do wielu odbiorców
– producentów, sprzedawców, nabywców, projektantów, usługodawców czy opiniotwórców.
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Nakład drukowany do handlu
Nakład drukowany do salonów prasowych
Nakład drukowany dedykowany (własny)
Nakład drukowany dedykowany (ﬁrmowy)
Wysyłka elektroniczna, mailing promujący

ZLEWOZMYWAKI

Wysyłka elektroniczna, newsle�ery własne
Wysyłka elektroniczna, newsle�ery ﬁrmowe
Pobrania cyfrowe własne (subskrypcja)
Pobrania cyfrowe zewnetrzne
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który powinien być dopracowany. Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu bliżej, wybierając najlepsze w danym obszarze przykłady. modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje.
Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski” i motyw liścia na obudowie. Podobnie jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady. modeli jest naprawdę znakomicie zaprojektowanych
i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie
wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem. Określają go nie
tylko bryła, kształt czy kolor, ale także
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Nakład drukowany do handlu
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iele modeli jest naprawdę
znakomicie zaprojektowanych i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując,
aby pralka była ekologiczna, nie wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt, który powinien być dopracowany.
Dlatego przyjrzeliśmy się zagadnieniu
bliżej, wybierając najlepsze w danym
obszarze przykłady. modeli jest naprawdę znakomicie zaprojektowanych
i wykonanych, a duża ich grupa jedynie „jakość” i powab imituje. Parafrazując, aby pralka była ekologiczna, nie
wystarczy, by miała „zielone przyciski”
i motyw liścia na obudowie. Podobnie
jest z wzornictwem.
Określają go nie tylko bryła, kształt czy
kolor, ale także ergonomia, jakość komponentów, ich spasowanie i sam projekt,

Fot. Alve

Wybierając ekspres do kawy, należy zdać sobie
sprawę z faktu, że na rezultat parzenia kawy, a więc
jej smak i aromat wpływ mają cztery zasadnicze
elementy.

Nakład drukowany: 2,5-37,5 tys. egz.
Nakład elektroniczny: 300-500 tys. odbiorców
Pobrania elektroniczne: 35-160 tys. odbiorców

Odważna kolorystyka
Co ciekawe, mimo iż kuchnia kojarzy się z bielą (synonim sterylności), użytkownicy
coraz częściej szukają kolorowych akcentów w pomieszczeniu. Oczywiście w segmencie ekspresów do kawy znajdą je bez problemu. Jest to przede wszystkim zasługą tworzyw (choć nie tylko), z których robione są obudowy choćby w niektórych ekspresach przelewowych. Stąd bogata oferta kolorów, a nawet faktur. Ponadto łączenie
konstatujących barw z kolorystycznymi wstawkami to także ciekawy zabieg w wielu
modelach. Jednak żywa kolorystyka to nie tylko urządzenia przelewowe, znajdziemy ją również w modelach ciśnieniowych, ale przede wszystkim kapsułkowych (tutaj można nawet zmieniać obudowę i dostosowywać ją do… nastroju użytkownika).

co

I KSZTAŁT

Fot. Teka

DESIGN

Kształty i style
Najwięcej rozwiązań można znaleźć wśród modeli ciśnieniowych wolnostojących.
Najmniejsze, a zarazem najbardziej poręczne są ekspresy kapsułkowe i kolbowe. Mogą być delikatnie zaokrąglone czy wyjątkowo „szczupłe” i wąskie. Większość jednak
przypomina prostopadłościany. Z uwagi na coraz większe możliwości, choćby wbudowany młynek czy podwójne komory na kawę z konieczności są nieco większe. Niektóre mają nawet specjalne schowki na swoje akcesoria. Dostępne są również modele utrzymane w stylu retro dla tych, którzy tak właśnie urządzają swoje wnętrza. Dziś
wszystko jest możliwe. Choć od ubiegłego wieku, kiedy to wynaleziono domowy ekspres elektryczny design zmieniał się wiele razy, to niektóre modele w niewiele zmienionym kształcie, choć z pewnością ulepszone, przetrwały do dziś, inne zaś są specjalnie stylizowane na stare.

Fot. Blan

Nowoczesne elementy
Cechą nowoczesnych ekspresów XXI wieku jest wyświetlacz, coraz częściej kolorowy, na którym widać nie tylko czas i poszczególne funkcje czy informacje, ale także
konkretne zdjęcia lub ikonki poszczególnych kaw, jakie można zaparzyć.
Na rynku dominuje stal szlachetna (nawet z chromowanymi dodatkami) oraz wysokiej jakości tworzywa sztuczne. Warto jednak wspomnieć także o innych materiałach,
choć urządzeń z nich wykonanych nie znajdziemy we wszystkich sklepach z AGD.
Znani z umiłowania do natury norwescy projektanci, oczarowani zalesionym górskim krajobrazem, zaprojektowali ekspres do kawy przypominający kształtek górski
stok i cały został obudowany polerowanym drewnem topolowym. Taki idealnie pasuje do górskiego domku. Zresztą natura, to nie tylko drewno. Innym modelem był
ekspres przelewowy pokryty… bambusem lub betonem.

,
, wzory
– kolory
Design
datki.
iały i do
mater

ykłe
niezw

Nakład drukowany do salonów prasowych
Nakład drukowany dedykowany (własny)
38

Nakład
drukowany
dedykowany
(ﬁrmowy)
Na
rynku
funkcjonuje
wiele znakomitych
wydawnictw, programów TV czy stron WWW.
Wysyłka elektroniczna, mailing promujący
Wszystkie one skupiają się jednak na przedmiocie. Temat jest ważny, ale ważniejszy od
Wysyłka elektroniczna, newsle�ery własne
przedmiotu
jest podmiot, a więc odbiorca informacji.
Wysyłka elektroniczna, newsle�ery ﬁrmowe
Pobrania cyfrowe własne (subskrypcja)
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TOP Marka, TOP Produkt – najlepsze marki i produkty!

Zmywarki

TOP Marka

2017

w w w. i n f o p r o d u k t . p l

AMICA EB944BA+ IN Steam

TOP produkt
2017
w w w. i n f o p r o d u k t . p l

W ramach działań branżowych i konsumenckich dziennikarze oraz eksperci InfoMarketu
i InfoProduktu opracowali i wdrożyli ranking najlepszych w Polsce produktów i marek.
Głównym zadaniem obu rankingów jest usystematyzowanie i pogłębienie informacji
o funkcjonujących na rodzimym rynku markach i ich produktach.
– ale także budowanie wśród sprzedawców i konsumentów odpowiedniego postrzegania i pozycjonowania najlepszych marek i produktów;
– ma to szczególnie znaczenie na zdewaluowanym dziś rynku wartości, komercyjnych
ocen, nierzetelnych testów czy nagminnych „splendorów” (przygotowywanych już
dziś jedynie dla zysku);
– rankingi „TOP Produkt” i „TOP Marka” mają stanowić cenne źródło informacji o funkcjonujących na rynku markach i produktach, ich specjalizacji, kompetencjach czy
technologiach produkcji;
– mają przy tym wskazać najlepszych i najbardziej odpowiedzialnych na rynku producentów, których produkty charakteryzują się najlepszą jakością, bezpieczeństwem
czy funkcjonalnością.

JURA E8

TOP produkt
2017
w w w. i n f o p r o d u k t . p l

PHILIPS ORT750010

TOP produkt

2017

w w w. i n f o p r o d u k t . p l

Opracowaniem obu rankingów zajmują się najlepsi dziennikarze i eksperci branżowi,
którzy przy ich tworzeniu wykorzystują nie tylko swoją rozległą wiedzę, ale i opracowaną do tego celu metodologię.
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Reklama produktu, nie marketingu
Szybki rozwój i znaczne spektrum Kontrahentów umożliwia nam szeroką i skuteczną
promocję. Poza klasycznymi formami działań marketingowych wykorzystujemy najcenniejszą na rynku drogę komunikacji i wsparcia, jaką jest kanał kontentu.
– od lat jesteśmy czołowym dostawcą usług informacyjnych i szkoleniowych dla kanału elektrospecjalistycznego w Polsce. Posiadamy także media własne,
– naszymi partnerami są największe sieci i firmy dystrybucyjne, ale także instytucje,
redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe a nawet kanał digital signage,
– tworzymy dla nich treści, opisy, poradniki, zestawienia, przeglądy, newslettery, testy
a także offy i scenariusze,
– wspieramy działania edukacyjne i zasilamy ścieżki i platformy edukacyjne wielu producentów i sieci handlowych. Posiadamy bogate doświadczenie w edukacji,
– naszym atutami są wyspecjalizowany Zespół redakcyjny, własne działy WWW, DTP,
a także studio 3D. Realizujemy w nim kreacje multimedialne i filmowe.
Poza współpracą z naszymi partnerami wdrożyliśmy w ostatnich latach szereg działań
promocyjno-reklamowych m.in. z TVP, Polskim Radiem oraz Onet.pl, Interią.pl i WP.pl
i wielu innymi. W kolejnych dwóch latach (2017-2018) zamierzamy rozszerzyć działania reklamowe w największych stacjach telewizyjnych oraz radiowych, a także w mediach społecznościowych.
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