
 
 

RADY         
WSKAZÓWKI 
Jak w pełni wykorzystać smartfon Xperia 1 II… 

 

PHOTO PRO 

Kiedy beztrosko pstrykasz fotki lub starannie komponujesz ujęcie, Xperia 1 II nastawia ostrość 
na oko głównego obiektu. Jest to możliwe dzięki technologii Sony Eye AF zapożyczonej 
z najlepszych na rynku aparatów α. 
 
NASZA RADA: standardowa aplikacja aparatu działa w trybie Eye AF „Człowiek”. Aby 
wykorzystać cały potencjał aparatu, włącz tryb Photo Pro i zacznij robić zdjęcia obiektywem 
szerokokątnym 24 mm. Technologia Real-Time Eye AF będzie wtedy ustawiać ostrość nie tylko 
na oczy ludzi, ale i zwierząt! A gdy zechcesz wypróbować inną nowość, zmień tryb pracy 
z „Pojedynczy” na „Seria: Wysoki” i rób zdjęcia seryjne w pełnej rozdzielczości z szybkością 
20 kl./s i śledzeniem AF/AE.  

CINEMA PRO 

Standardowa aplikacja aparatu w smartfonie Xperia 1 II umożliwia nagrywanie pięknie 
wyglądających filmów w jakości 4K HDR. Jeśli jednak chcesz przenieść swoje produkcje na 
wyższy poziom, wypróbuj tryb Cinema Pro. W jego najnowszej wersji pojawiło się wiele 
nowych możliwości, takich jak różne liczby klatek na sekundę, regulacja czasu otwarcia 
migawki, ustawienia wyglądu kolorów (LOOK Colour) oraz profesjonalne narzędzia 
pomagające doszlifować końcowy materiał. 
 
NASZA RADA: jeśli chcesz uzyskać oryginalny efekt, poeksperymentuj z ustawieniami 
ekspozycji i poziomu lub przetestuj różne liczby klatek na sekundę, aby nagrać film w bardzo 
zwolnionym tempie. 

WYŚWIETLACZ 

Wyświetlacz OLED 4K HDR 21:9 w smartfonie Xperia 1 II jest wspomagany przez procesor X1 
do urządzeń mobilnych, poddający wszystkie materiały remasteringowi HDR. 
 
NASZA RADA: aby wyświetlać filmy zgodnie z zamysłem reżysera i uzyskać prawdziwie filmowy 
klimat, przejdź do ustawień wyświetlania i włącz „Tryb twórcy”. Emuluje on dokładność 
odwzorowania kolorów i działanie monitorów studyjnych Sony, z których korzystają 
reżyserowie, montażyści i koloryści. Tryb ten możesz włączyć na stałe (nie jest to ustawienie 
fabryczne). Jeśli natomiast przywrócisz ustawienie Standardowy, będzie się on włączał tylko 
razem z aplikacją Netflix, by zapewnić lepszą rozrywkę.  
 



 

DŹWIĘK 

Do smartfona Xperia 1 II wraca gniazdo audio 3,5 mm. Przeprojektowaliśmy je, by zapewnić 
niezrównany dźwięk analogowy z osłabionym nawet o 20 dB przesłuchem między kanałami. 
A jeśli masz kompatybilne słuchawki bezprzewodowe Sony, nadal możesz słuchać dźwięku 
o wysokiej rozdzielczości. 
 
NASZA RADA: jeśli chcesz, żeby CAŁA muzyka miała jakość zbliżoną do dźwięku o wysokiej 
rozdzielczości, włącz funkcję Digital Sound Enhancement Engine Ultimate. Standardowo jest 
ona wyłączona, a znajdziesz ją, wybierając Ustawienia –> Ustawienia dźwięku. Ta nowa funkcja 
wykorzystuje sztuczną inteligencję, by poprawić brzmienie odtwarzanej muzyki i wprowadzić 
powiew świeżości do ulubionych utworów.  
 
Chcesz spróbować czegoś nowego? Polecamy nieznane dotąd wrażenia przy słuchaniu muzyki. 
Zapewni je nowo opracowana przez Sony technologia 360 Reality Audio, z którą możesz 
zaznajomić się w trzymiesięcznym okresie próbnym oferowanym przez serwis TIDAL. 
Użytkownicy kompatybilnych słuchawek Sony mogą użyć aplikacji Headphones Connect, by 
zoptymalizować je do słuchania nagrań 360RA z uwzględnieniem kształtu uszu. 
 
NASZA RADA: wzbogać też dźwięk do filmów, włączając funkcję Dolby Atmos. Standardowo 
jest ona wyłączona, a znajdziesz ją, wybierając Ustawienia – Ustawienia dźwięku. 

GRY 

Xperia 1 II może jakościowo zmienić wrażenia podczas gry. Wynika to z bogatego wyposażenia, 
obejmującego wyświetlacz OLED 4K HDR 21:9, tryb „Pomocnik gracza” oraz technologię 
osłabiania rozmycia, dzięki której obraz wygląda tak, jak przy częstotliwości odświeżania 90 Hz. 
  
NASZA RADA: w trybie „Pomocnik gracza” znajdziesz wiele funkcji ułatwiających grę. Jeśli 
przeszkadza Ci oddzielny widżet, wejdź do ustawień trybu „Pomocnik gracza” i zastąp go 
rozwijanym paskiem. Wypróbuj też „Tryb grania” i „Ustawienia koncentracji”, aby zmienić 
smartfon Xperia 1 II w dedykowane urządzenie do gier z wyłączonymi powiadomieniami 
i innymi elementami, które mogą rozpraszać uwagę. Możesz też użyć funkcji „Nagraj”, aby 
utrwalić przebieg gry, a nawet włączyć aparat z przodu i pokazywać swoje reakcje w mediach 
społecznościowych. 
 
Firma Sony nawiązała też współpracę z firmą Activision, by zapewnić użytkownikom 
smartfonów Xperia 1 II przewagę w zmaganiach w Call of Duty Mobile. Mogą oni podłączyć 
kontroler DualShock 4, a dzięki wyświetlaczowi 21:9 z wyprzedzeniem zobaczą przeciwnika. 

NA CO DZIEŃ 

W smartfonie Xperia 1 II jest także szereg funkcji i ustawień, które w zamyśle mają choć trochę 
ułatwić codzienne życie. 
 
ZAPLANUJ ŁADOWANIE: smartfon Xperia 1 II analizuje sposób użytkowania i na tej podstawie 
szacuje, na ile wystarczy jeszcze bateria. Funkcja ta pomoże Ci uniknąć nerwowego ładowania 
w ostatniej chwili. Aby sprawdzić przybliżony pozostały czas, wybierz Ustawienia – Bateria. 
 
ZRÓB TO PO SWOJEMU: użyj narzędzi „Gesty” (znajdujących się w ustawieniach), by 
dostosować sposób obsługi do własnych preferencji. Możesz na przykład włączyć „Tryb obsługi 
jedną ręką” (standardowo wyłączony). Rozmiar ekranu zmniejszy się, pozwalając na obsługę 
telefonu jedną ręką. Zmienić możesz też system nawigacji. Standardowo do obsługi służą 
przyciski „ekran główny”, „powrót” i „przełącz kartę”, ale dostępna jest też konfiguracja, 
w której aplikacje przełącza się, przeciągając palcem w górę od przycisku „ekran główny”. 
 
CYFROWY DETOKS: w ustawieniach smartfona Xperia 1 II znajdziesz narzędzia dobrostanu  



 

 

 
cyfrowego i kontroli rodzicielskiej, które pomogą Ci zarządzać codziennym użytkowaniem 
telefonu. Skorzystaj z funkcji „Koniec dnia”, a o wybranej godzinie telefon przypomni Ci, że 
pora kończyć dzień, najpierw przełączając się w tryb szarości, a potem w tryb „Nie 
przeszkadzać”. Jeśli natomiast chcesz w spokoju nad czymś popracować, włącz „Tryb 
skupienia”. Ta funkcja pozwala wstrzymać działanie aplikacji – o zadanej godzinie lub 
odpowiednio do potrzeb. W rezultacie nie będą się one otwierać i Cię dekoncentrować. 
 
POKAŻ TO: jeśli chcesz uniknąć wyłączenia wyświetlacza, gdy coś pokazujesz, włącz funkcję 
„Inteligentne sterowanie podświetleniem” (Ustawienia – Wyświetlacz – Zaawansowane). 
Urządzenie będzie wówczas wykrywać, że je trzymasz, i wyświetlać aplikację, zdjęcie, ekran 
główny lub cokolwiek innego przez cały czas, gdy będziesz je trzymać, bez konieczności 
ciągłego stukania w ekran. 
 
CZYSTA SPRAWA: Xperia 1 II ma certyfikat wodoodporności IP65/68, więc w razie potrzeby 
możesz go umyć pod bieżącą wodą. 
 
 
 


