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Słowem wprowadzenia 

 

Tablet to z założenia urządzenie samowystarczalne. Dotykowy ekran 

pozwala na wygodne sterowanie, a niewielki rozmiar na zabranie tabletu 

w każdą podróż. Nawet niedrogie modele sprawdzają się świetnie, 

jako źródło rozrywki, albo pomoc biurowa.  

 

Czasem jednak ten niemal doskonały sprzęt potrzebuje wsparcia 

z zewnątrz. Mowa o dodatkowych akcesoriach, które mogą ułatwić 

obsługę niektórych aplikacji, zwiększyć możliwości komunikacyjne, 

czy też podtrzymać baterię „przy życiu”.  

 

Niestety producenci nie są zbyt hojni i razem z tabletem w pudełku 

chowają jedynie kabel USB, ładowarkę i tanie słuchawki (rzadko coś 

więcej). Zestaw taki warto wzbogacić przynajmniej o kilka elementów. 

Poniżej znajdziesz krótki opis akcesoriów, które naszym zdaniem mogą 

przydać Ci się najbardziej. 

 

Nasz poradnik to zestaw dodatków, bez których w dłuższej 

perspektywie nie sposób się obyć. Zapewne w przeciągu kilku miesięcy 

sam doszedłbyś do wniosku, że warto kupić te akcesoria, a z naszym 

poradnikiem możesz podjąć decyzję już dziś.  

 

Życzymy owocnej lektury. 
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1) Etui / pokrowiec  

 

Nawet najdroższe tablety mają jedną wadę – jest nią delikatna obudowa. 

Aluminium lub plastik prezentują się doskonale na sklepowej półce 

i w pierwszych dniach użytkowania. Wystarczy jednak kilka podróży 

z tabletem w plecaku lub zbyt energiczne odłożenie urządzenia 

na parapet czy stół, by pojawiły się mało estetyczne zarysowania.  

 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/sony/93-dedykowane-etui-do-tabletu-sony-xperia-z-10-1
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Może nam się również przytrafić katastrofa w postaci upadku 

urządzenia na chodnik czy nieosłoniętą dywanem podłogę - i pęknięcia 

na rogach obudowy mamy gwarantowane (lub nawet pęknięcie panelu 

dotykowego, a w skrajnym przypadku – także matrycy LCD). Dlatego 

pierwszym niezbędnym dodatkiem do naszego tabletu jest solidne etui. 

 

W sklepach znajdziemy kilka typów pokrowców. Omówmy cztery 

najlepsze.  

 

#1 Dedykowane etui książkowe 
 

Pierwszy z nich nazywany jest zwykle dedykowanym etui książkowym. 

Tablet chowamy w nim tak, jakbyśmy zamykali urządzenie w okładce 

książki. Sprzęt jest utrzymywany wewnątrz przez mocne uchwyty 

(lub wciskany w tylną ściankę, lub jeszcze inaczej mocowany), które 

gwarantują, że tablet nie wysunie się wbrew naszej woli.  

 

Dostępne na rynku etui tego typu wykonane są najczęściej z solidnej 

skóry ekologicznej, która skutecznie oddziela zawartość pokrowca 

od pozostałego wyposażenia plecaka lub torby i chroni przed nagłym 

spotkaniem z twardą albo chropowatą powierzchnią.  

Etui książkowe chroni zarówno tył, jak i ekran tabletu, jednocześnie 

nie ograniczając funkcjonalności urządzenia. Wystarczy zdjąć 

magnetyczny zaczep, gumkę (lub inne mocowanie, jakie zastosowano) 

i otworzyć „książkę”, by uzyskać dostęp do ekranu. Co więcej, pokrowiec 

po otwarciu możemy zamienić  w wygodną podstawkę, przydatną 

np. podczas oglądania filmów.  

 

Zaletą etui książkowego są także walory wizualne – tablet w skórzanym 

futerale wygląda bardzo elegancko.  

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/164-dedykowane-etui-ksiazkowe
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Jest to etui dedykowane, co oznacza, że zostało wyprodukowane 

do konkretnego modelu tabletu. Efekt? Pokrowiec pasuje 

co do milimetra, a wszystkie porty (i kamera) są odsłonięte. Drobnym 

minusem „książki” jest to, że dodaje ona urządzeniu nieco wagi oraz 

parę milimetrów z każdej strony.  

 

#2 Dedykowe silikonowe, gumowe 
lub plastikowe plecki 

 

http://tabletoid.pl/poradnik
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Jeśli rzadko pokonujemy z tabletem większe dystanse i wystarczy nam 

ochrona przed upadkiem na domową podłogę, trafniejszym zakupem 

będą tzw. plecki. Wykonane zwykle z silikonu lub gumy, dobrze 

przylegają do tabletu, chroniąc tył i boki (rant) obudowy. Plecki 

nie zwiększają wyraźnie ani wagi, ani rozmiarów urządzenia i sprawiają, 

że tablet pewniej leży w dłoni, co zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia. 

 

#3 Uniwersalne etui książkowe 
 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/165-uniwersalne-etui-ksiazkowe
http://tabletoid.pl/166-gumowe-etui-dedykowane
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Niestety dedykowe pokrowce są produkowane do niewielkiej liczby 

modeli tabletów dostępnych na rynku. Około 10-15% wszystkich 

dostępnych modeli ma dedykowany pokrowiec – reszta niestety nie. 

W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest etui uniwersalne. 

„Plecków” uniwersalnych nie ma, zatem pozostaje wybór wśród etui 

zamykanych, książkowych.  

 

Wybierając uniwersalny pokrowiec musimy pamiętać o tym, 

by nie ograniczał on funkcjonalności urządzenia. Etui powinno mieć 

dobrze dopasowane wymiary i nie zasłaniać przycisków ani portów. 

Tylna kamera najpewniej będzie zasłonięta, ale większość z nas rzadko 

z niej korzysta, więc nie stanowi to wielkiego problemu.  

 

Kupując uniwersalne etui pamiętajmy, by wcześniej upewnić się, że jego 

wymiary współgrają z wymiarami naszego tabletu. Nie zawsze „etui 

do tabletów 8-calowych” będzie pasowało akurat do Twojego modelu, 

choć 8-calowego. Najlepiej zawdzoń lub napisz do sprzedawcy, 

jeśli masz choć niewielkie wątpliwości.  

 

#4 Etui książkowe z klawiaturą 
 

Wielu z nas nie wyobraża sobie tabletu bez klawiatury. Wynikać to może 

z trzech powodów: 

 albo jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do klawiatury komputera,  

 albo naprawdę dużo piszemy, 

 albo lubimy mieć więcej miejsca na ekranie, ponieważ klawiatura 

ekranowa na tablecie zajmuje dosłownie połowę ekranu; 

przy korzystaniu z klawiatury zewnętrznej (fizycznej), klawiatura 

ekranowa po prostu nie pojawia się. 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/165-uniwersalne-etui-ksiazkowe


„10 akcesoriów do tabletu, które warto mieć”            Piotr i Paweł Krzyworączka 
http://tabletoid.pl/poradnik   Strona 9 
 

Obsługa urządzenia za pomocą ekranu dotykowego jest bardzo 

wygodna w prawie każdej sytuacji. Prawie – bo jako wyjątek można 

wskazać konieczność wprowadzania dłuższego tekstu. Napisania 

referatu, rozdziału pracy magisterskiej czy wyczerpującego 

sprawozdania to nie lada wyzwanie, gdy jedynym interfejsem jest 

klawiatura ekranowa. Wyzwanie staje się tym trudniejsze, 

gdy korzystamy z tabletu siedmiocalowego. Jednak zamiast rozpaczać 

nad brakiem laptopa i snuć dywagację nad użytecznością tabletów, 

możemy rozwiązać problem korzystając z zewnętrznej klawiatury. 

 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/261-etui-z-klawiatura-bluetooth
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Jeśli zdecydujesz się na kupno klawiatury do tabletu, zdecyduj się 

na pokrowiec ze zintegrowaną klawiaturą. Jest to bardzo wygodne 

rozwiązanie, gdyż klawiatura ładnie chowa się w etui. Oczywiście wadą 

jest znaczna grubość takiej „kanapki” (pokrowiec + klawiatura + tablet), 

no ale coś za coś.  

 

Tylko do garstki tabletów znajdziesz dedykowany pokrowiec 

z klawiaturą. Raczej jesteś skazany na etui uniwersalne, choć wcale 

to nie oznacza, że będzie ona gorszej jakości, czy mniej funkcjonalne. 

Do wyboru masz dwa rodzaje klawiatur: przewodowe (na wtyk USB, 

najczęściej w formacie micro) i bezprzewodowe (na Bluetooth).  

Jeśli tylko Twój tablet ma wbudowany moduł Bluetooth (większość 

obecnie sprzedawanych modeli ma BT), radzimy wybrać klawiaturę 

bezprzewodową. Klawiatura przewodowa po pierwsze blokuje port USB 

w tablecie (często jedyny dostępny), a do tego wystający z tabletu kabel 

jest nie tylko mało estetyczny, ale i mało praktyczny i uciążliwy.  

Wad tych pozbawione jest połączenie bezprzewodowe. Drobną 

niedogodnością klawiatury BT jest fakt, że musisz co jakiś czas ją 

podładować (posiada wewnętrzną baterię, która wystarcza najczęściej 

na kilka tygodni użytkowania na jednym naładowaniu).  

 

Część trzymającą tablet możemy oprzeć na specjalnej podpórce, dzięki 

czemu pokrowiec po rozłożeniu wygląda jak laptop lub netbook 

i wprowadzanie tekstów przy użyciu takiego zestawu jest równie 

wygodne, jak na przenośnych komputerach.   

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/167-etui-z-klawiatura-usb
http://tabletoid.pl/261-etui-z-klawiatura-bluetooth
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2) Szkło hartowane lub folia 

ochronna 

 

Stałym elementem najgorszych koszmarów każdego posiadacza tabletu 

jest zarysowany ekran urządzenia. Głębokie i dobrze widoczne rysy 

mogą przeszkadzać w użytkowaniu, a nawet drobne zarysowania 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/168-poliweglanowe-folie-ochronne
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sprawiają, że tablet nie wygląda zbyt dobrze. 

 

Niestety o rysę na ekranie nietrudno. Wystarczy, że w pośpiechu 

schowamy tablet do kieszonki razem z kluczami czy długopisem, 

albo zostawimy go na chwilę dzieciom do zabawy, by ekran przestał 

zachwycać gładkością powierzchni.  

 

Na szczęście sposób na to, aby matryca była jak nowa nawet po kilku 

latach użytkowania jest banalnie prosty i sprowadza się do przyklejenia 

na ekran folii ochronnej. Warto zastosować to rozwiązanie nawet wtedy, 

gdy posiadamy tablet z super wytrzymałym ekranem wykonanym 

w technologii Gorilla Glass. Folia jest niedroga, wystarcza na dość długo 

i daje pewność, że przypadkowo nie uszkodzimy najważniejszego 

elementu tabletu. 

 

Na rynku znajdziemy zarówno uniwersalne folie, jak i folie 

dedykowane konkretnym modelom tabletów. Te ostatnie są idealnie 

dopasowane do wielkości oraz proporcji ekranu i na pewno nie zasłonią 

kamery, głośnika ani przycisków. Z folią uniwersalną również możemy 

osiągnąć taki efekt, jeśli poświęcimy parę minut, by przyciąć jej brzegi. 

Producenci folii uniwersalnych zwykle ułatwiają użytkownikom zadanie, 

nakładają na właściwą folię ochronę dodatkową warstwę z liniami 

i wymiarami. Jedna rada: jeśli znajdziesz do Twojego modelu tabletu 

folię dedykowaną, bezwględnie ją kup, zamiast bawić się w docinanie 

folii uniwersalnej. Folią uniwersalną posiłkuj się tylko w sytuacji, 

gdy nigdzie nie znajdziesz folii dedykowanej. 

 

Warto wspomnieć również, że folia ochronna jest zupełnie niewidoczna 

i nie ogranicza funkcjonalności ekranu dotykowego. Wprawdzie po jej 

nałożeniu, pod powłoką mogą pojawić się „bąbelki” powietrza,  jednak 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/180-uniwersalne-folie
http://tabletoid.pl/179-dedykowane-folie
http://tabletoid.pl/179-dedykowane-folie
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łatwo je usuniemy pocierając folię w kierunku brzegów ekranu. Folia 

nie zostawia żadnych śladów po odklejeniu. Ekran, z którego zdjęto folię 

wygląda jak nowy, co ma duże znaczenie, jeśli w przyszłości planujemy 

sprzedaż tabletu. 

 

Czy istnieje coś lepszego od folii poliwęglanowanej dla ochrony ekranu 

tabletu? Tak, jest coś takiego: to szkło hartowane. Jeśli tylko 

do Twojego modelu tabletu znajdziesz szkło hartowane, zdecyduj się 

na nie (rezygnując równocześnie z folii). Niestety szkła dostępne są 

do niewielu modeli tabletów, może 10-15% dostępnych na rynku.  

 

Olbrzymią zaletą szkła hartowanego jest jego wytrzymałość 

na zarysowanie. Robiliśmy testy naszych szkieł i dopiero baaaardzo 

mocne próby zarysowania szkła śrubokrętem okazały się skuteczne: 

pojawiła się mała ryska. Można uznać, że dobrej jakości szkło hartowane 

jest niemal całkowicie odporne na zarysowania mogące wystąpić 

podczas normalnego użytkowania tabletu.  

 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/169-szklo-hartowane-tempered-glass
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Inną niezaprzeczalną zaletą szkła jest ochrona panelu dotykowanego 

i matryc LCD tabletu przed rozbiciem w razie upadku. Szkło hartowane 

po prostu przejmuje energię uderzenia. Efekt? Gdy tablet upadnie, 

pęknie szkło zabezpieczające, natomiast ekran tabletu pozostanie 

nienaruszony. Warto pamiętać, że szkło hartowane to wydatek rzędu 

kilkudziesięciu złotych, a wymiana panelu dotykowego lub matrycy 

często przekracza wartość całego tabletu i skazuje go na śmietnik.  
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3) Karta pamięci micro SD 

 

Jak pojemna jest stała pamięć Twojego tabletu: 4, 16, 32, a może 

aż 128GB? Niezależnie od odpowiedzi, z pewnością prędzej czy później 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/karty-pamieci/220-karta-pamieci-micro-sd
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stwierdzisz, że przydałoby Ci się trochę więcej miejsca. Niestety tablet 

to nie komputer stacjonarny, w którym dysk twardy można po prostu 

wymienić na większy. Producenci tabletów rozwiązują kwestię 

pojemności inaczej – instalując w urządzeniach slot na karty micro SD. 

 

Karty micro SD to inaczej karty pamięci. Ich pojemność waha się od 2 

aż do 128 GB. Ta ostatnia wartość kilkukrotnie przewyższa pojemność 

stałej pamięci w wielu modelach tabletów, co najlepiej dowodzi 

konieczności zakupu karty. Załóżmy, że Twój tablet posiada 16GB 

pamięci stałej. Taka ilość wystarczy do przeglądania stron WWW 

czy sporządzenia prezentacji. Jeśli jednak postanowisz „zaszaleć” 

w Sklepie Play i ściągnąć kilka interesujących aplikacji, a potem wrzucisz 

na tablet ulubione albumy muzyczne, to pamięć będzie wypchana 

po brzegi. A gdzie miejsce na zdjęcia, filmy i kolejne aplikacje?  

Dzięki możliwości zaaplikowania karty micro SD, powiększysz pamięć 

tabletu o kilkadziesiąt gigabajtów, a jeśli taka wielkość okaże się 

niewystarczająca możesz dokupić kolejną kartę. 

 

Karty micro SD idealnie nadają się do przechowywania dowolnego typu 

plików – od dokumentów tekstowych, poprzez zdjęcia i muzykę, 

a na kilkugigabajtowych filmach HD kończąc. Na karcie można również 

zainstalować gry oraz aplikacje, co przyda się wielu z nas. 

 

Aktualnie karty micro SD (i ich fizycznie większy odpowiednik – karty SD) 

są tak popularne, że wykorzystuje się je w elektronice użytkowej 

wszelkiego typu: od aparatów i kamer cyfrowych, poprzez laptopy 

i netbooki, a na smartphonach i tabletach kończąc. Popularność jest 

ogromną zaletą, bo czyni z karty micro SD nośnik uniwersalny. 

Wystarczy, że wyjmiemy kartę z kamery i włożymy ją do tabletu, 

by obejrzeć nagrane filmy. W podobny sposób przetransportujemy 

http://tabletoid.pl/poradnik
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do tabletu ściągnięte na telefon pliki. Laptopy są często wyposażone 

w wejście na „duże” karty SD, jednak i to nie stanowi problemu. 

Na rynku dostępne są przejściówki z kart micro SD na większy standard. 

 

Kupując kartę micro SD zwróć uwagę na to, jaką maksymalną pojemność 

obłsuguje Twój tablet (standardem obecnie jest 32 GB – i taką kartę 

zalecamy kupić). Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi 

lub specyfikacji technicznej tabletu.   

http://tabletoid.pl/poradnik
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4) Adapter HDMI lub kabel 

 

Oglądanie filmów na tablecie w podróży lub na wakacjach to doskonały 

pomysł. W pobliżu nie ma telewizora ani komputera, więc wyciągamy 

z torby tablet i włączamy ulubiony serial albo niedawne kinowe hity. 

Jednak kiedy jesteśmy w domu, a naprzeciw nas stoi 30-calowy 

telewizor LCD, śledzenia akcji na kilku calach tabletowego ekranu 

przestaje być tak atrakcyjną opcją. O tym samym pomyśleli producenci 

http://tabletoid.pl/poradnik
http://tabletoid.pl/adaptery-przejsciowki-hdmi/188-przejsciowka-wtyki-mini-i-micro-hdmi-do-gniazda-hdmi
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tabletów, zaopatrzając większość dostępnych na rynku modeli w port 

miniHDMI (rzadziej microHDMI lub zwykłe, pełnowymiarowe HDMI). 

 

HDMI to złącze, które pozwala na jednoczesne przesyłanie obrazu 

i dźwięku za pomocą jednego kabla. W dodatku obrazu i dźwięku 

wysokiej jakości. Oznacza to, że wystarczy połączyć tablet z telewizorem 

(LCD, plazmowym, LED i każdym innym nowym typem) za pomocą kabla 

HDMI, by wartki strumień informacji audiowizualnej popłynął wprost 

do odbiornika. W ten sposób „na dużym ekranie” obejrzymy film, galerię 

zdjęć lub prezentację, a nawet pogramy w gry. Oczywiście nie musimy 

ograniczać się do telewizora. Jeśli nasz monitor czy rzutnik również 

posiada port HDMI, nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć tablet. 

Kabel, który potrzebujesz, by skorzystać z tej opcji, jest zakończony 

z jednej strony wtyczką miniHDMI, a z drugiej dużym wtykiem HDMI. 

Małą wtyczkę wkładamy do gniazda w tablecie, dużą do gniazda 

w telewizorze/monitorze/rzutniku, wybieramy odpowiednią opcję 

w menu, i gotowe. 

 

A może masz już kabel HDMI, ale jego oba końce wieńczy „zwykła” 

(duża) wtyczka? W takim razie przyda Ci się odpowiednia przejściówka. 

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest niewielki adapter, który z jednej 

strony posiada żeńskie gniazdko HDMI w tradycyjnej postaci, a z drugiej 

męski wtyk miniHDMI. Wówczas jedną końcówkę kabla podłączamy 

do adaptera, a adapter do tabletu. 
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5) Ładowarka samochodowa 

 

Tablet jako urządzenie wielofunkcyjne sprawdza się zarówno w domu, 

biurze, jak i podczas podróży samochodem. Ta ostatnia sytuacja ma 

jednak pewną wadę, mianowicie: brak w pobliżu gniazdka 

elektrycznego. Na szczęście jest to mankament jedynie do czasu, 

aż zainwestujemy w ładowarkę samochodową. 

 

http://tabletoid.pl/poradnik
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Zasilacz, który naładuje tablet podczas jazdy autem docenią szczególnie 

użytkownicy tabletów wyposażonych w słabą baterię. Niektóre tańsze 

modele potrafią wytrzymać jedynie 2-3 godziny intensywnego 

użytkowania, czyli np. grania w gry. Zresztą nawet mocna bateria 

nie gwarantuje, że urządzenie nie „padnie” podczas jazdy. W końcu kto 

w natłoku obowiązków pamięta o tym, by z wyprzedzeniem podłączyć 

tablet do ładowarki? Istnieją też użytkownicy, którzy korzystają 

z tabletu jedynie w czasie jazdy samochodem, gdzie urządzenie służy 

jako nawigacja. Jeśli należysz do tej grupy, z pewnością docenisz 

możliwość naładowania sprzętu bez każdorazowego zanoszenia go 

do domu. 

 

Ładowanie tabletu w aucie jest równie proste, jak ładowanie za pomocą 

zasilacza sieciowego. Po prostu ładowarkę podłączamy 

do samochodowej zapalniczki, zamiast standardowego gniazdka 

w ścianie.  

 

W sklepach i na aukcjach znajdziemy ładowarki samochodowe 

jednoczęściowe, które posiadają na stałe przymocowany przewód 

z końcówką dopasowaną do danego modelu tabletu, jak i ładowarki 

zaopatrzone jedynie w porty USB. Te ostatnie są zazwyczaj sprzedawane 

wraz z zestawem kabli, które z jednej strony posiadają wtyczkę USB, 

a z drugiej końcówkę dopasowaną do gniazda zasilania w tablecie. 

Rozwiązanie to jest o tyle wygodne, że do ładowarki możemy podłączyć 

różne urządzenia, o ile tylko mamy odpowiedni przewód (jeśli nie mamy, 

to możemy dokupić za kilkanaście złotych). „Składane” ładowarki USB są 

często wyposażone w dwa porty, dzięki czemu zapewnimy zasilanie 

dwóm urządzeniom w tym samym czasie. Jeden z portów oferuje zwykle 

większe natężenie, odpowiednie do naładowania tabletu, drugi nieco 

mniejsze – na potrzeby ładowania telefonu. 

http://tabletoid.pl/poradnik
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Kluczowe parametry każdej ładowarki to napięcie i natężenie prądu 

wyjściowego. Aby dowiedzieć się, jakiego zasilacza potrzebuje nasz 

tablet, musimy zajrzeć do instrukcji lub spojrzeć na oryginalną 

ładowarkę sieciową znajdującą się w zestawie. Czasem odpowiednia 

informacja jest umieszczona także na obudowie tabletu. Parametry 

ładowania najczęściej wynoszą 5V 2A, chociaż zdarzają się tablety 

potrzebujące np. 9V lub 12V, a czasami więcej niż 2A. Podłączenie 

ładowarki generującej zbyt wysokie lub niskie napięcie (V) może 

spowodować uszkodzenie tabletu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze 

sprawdzenie parametrów ładowania.  

Równie ważna jest ilość amperów, czyli natężenie prądu wyjściowego, 

choć w tym wypadku dopuszczalna jest pewna niedokładność. 

Podłączenie ładowarki o natężeniu wyższym, niż tablet jest w stanie 

wykorzystać nie spowoduje żadnych uszkodzeń. Zdarza się za to, 

że ładowarki o zbyt słabym natężeniu przepalają się w zetknięciu 

z urządzeniem „ciągnącym” prąd o większym natężeniu. 

 

Równie ważnym elementem charakterystyki ładowarki (zarówno 

samochodowej, jak i „zwykłej”) jest kształt wtyczki, którą podłączamy 

do gniazda zasilania w tablecie. Najczęściej spotykany wtyk to okrągły 

bolec o średnicy 2,5 mm. Na rynku spotkamy się jednak również 

z bolcami 3,5 mm lub dawniej popularnymi 2 mm. Część ładowarek 

działa też w oparciu o wtyki micro- lub miniUSB, albo zupełnie 

niestandardowe gniazda stworzone przez producenta. Pamiętaj, 

by dokładnie sprawdzić typ wtyku w instrukcji, na stronie producenta 

tabletu lub konsultując się ze sprzedawcą ładowarki, bo zasilacz 

z niewłaściwą wtyczką będzie bezużyteczny. 
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6) Rozdzielacz gniazda zapalniczki 

samochodowej 

 

Ładowarka samochodowa to bardzo przydatny gadżet. Bez opuszczania 

auta możemy naładować nawigację GPS, telefon, odtwarzacz mp3 

i oczywiście tablet. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy wszystkie te 

urządzenia potrzebują prądu w tym samym czasie. Właśnie z tego 

http://tabletoid.pl/poradnik
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powodu warto zaopatrzyć się w rozdzielacz zapalniczki 

samochodowej. 

 

W sklepach znajdziemy rozgałęźniki o różnych ilościach gniazd, 

więc łatwo dobierzemy taki, który spełni nasze wymagania. Warto 

przy tym pamiętać, że w przyszłości może nam się przydać dodatkowe 

gniazdo, gdy żona postanowi kupić własny tablet albo dziecko 

zainwestuje w smartphona. Dobrym pomysłem jest więc kupno 

rozdzielacza posiadającego więcej gniazd, niż aktualnie jesteśmy 

w stanie wykorzystać. 

 

Szukając rozdzielacza zwróć uwagę na to, czy posiada on przynajmniej 

jeden port USB. To uniwersalne wejście znacznie ułatwia ładowanie 

wielu przenośnych urządzeń, do których nie posiadamy ładowarki 

samochodowej. Wówczas wystarczy kabelek USB, by „ożywić” telefon, 

tablet albo mp3-ójkę. 

 

Rozdzielacz gniazda zapalniczki samochodowej działa podobnie jak 

tradycyjne rozdzielacze gniazdek elektrycznych, stosowane w każdym 

domu. Wystarczy wpiąć rozgałęźnik do gniazda zapalniczki, a ładowarki 

samochodowe podpiąć do gniazd rozdzielacza, by naładować większość 

przenośnych sprzętów. 
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7) Uchwyt samochodowy 2w1 

 

Wielu użytkowników kupuje tablety ze względu na wbudowany moduł 

GPS. Z nawigacji możemy korzystać nawet dzięki darmowym aplikacjom, 

bez dostępu do sieci i płatnych aktualizacji, co jest kuszącą opcją. Jednak 

nawet najdroższe aplikacje, najaktualniejsze mapy i najmilszy głos 

lektora nie sprawią, że nawigacja będzie wygodna w użyciu, jeśli 

uprzednio nie umieścimy urządzenia w dogodnym miejscu na szybie 

http://tabletoid.pl/poradnik
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auta. Montaż taki umożliwi nam uchwyt samochodowy na szybę. 

Z drugiej strony, większość z nas posiada tylko jeden tablet, a drogę 

do pracy, rodziców, teściowej czy ulubionego miejsca letniego 

wypoczynku od dawna znamy na pamięć. Skoro GPS nie jest potrzebny, 

tablet możemy oddać w ręce znudzonych pasażerów, którzy chętnie 

obejrzeliby film. Jednak seans również będzie naprawdę przyjemny 

dopiero wtedy, gdy umieścimy tablet w wygodnym punkcie, tak, 

by nie trzeba było trzymać urządzenia przez całą drogę. Z pomocą 

przychodzi uchwyt samochodowy na zagłówek fotela. 

 

Czy jednak jest sens kupować dwa uchwyty, jeśli mamy tylko jeden 

tablet? Wiadomo, że jeden z uchwytów zawsze będzie nieużywany. 

Trafniejszym rozwiązaniem będzie uchwyt samochodowy 2w1, czyli taki 

uchwyt, dzięki któremu zamontujemy tablet tak na szybę, jak i zagłówek 

– w zależności od potrzeb. Zakup taki jest tym bardziej godny uwagi, 

że uchwyty 2w1 są niewiele droższe od uchwytów tylko na szybę albo 

tylko na zagłówek. 

 

Uniwersalność uchwytów 2w1 producenci osiągnęli w prosty sposób – 

umożliwiając wymianę końcówki, za pomocą której montujemy uchwyt 

w aucie. Wystarczy odkręcić przyssawkę i wymienić ją na klamrę, 

by umieścić tablet przy zagłówku lub dokonać odwrotnej zamiany, 

by mieć możliwość szybkiego montażu na szybie. Co więcej, wszystkie 

uchwyty (także te o pojedynczym zastosowaniu) są bardzo „elastyczne”. 

Regulowany suwak, zawias kulowy i klamry sprawiają, że w prosty 

i intuicyjny sposób ustawimy urządzenie dokładnie pod takim kątem 

i na takiej wysokości, jak chcemy. Regulowane są także „łapki” 

trzymające tablet. Dzięki temu uchwyty samochodowe pasują niemal 

do wszystkich tabletów na rynku – zarówno małych 7-calówek, 

jak i większych „dziesiątek”.   

http://tabletoid.pl/poradnik
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8) Mysz Bluetooth 

 

Ekran dotykowy to wygodne narzędzie. Bez żadnych akcesoriów 

możemy przeglądać strony WWW, pograć w gry, a nawet sporządzić 

dłuższy tekst. Tyle, że wszystkie te czynności nie zawsze są wygodne 

i łatwe do przeprowadzenia. Małe linki czy niewielkie przyciski w grze 

mogą doprowadzić do frustracji mniej cierpliwych użytkowników. 

Lekiem na nerwy będzie dobrze znane rozwiązanie: mysz. 

http://tabletoid.pl/poradnik
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Do używania myszki wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić się na tyle, 

że precyzyjne poruszanie kursorem nie sprawia najmniejszego 

problemu. Dzięki temu z łatwością „klikniemy” w te miejsca na ekranie, 

które niełatwo „pacnąć”. Mysz jest też obowiązkowym wyposażeniem 

dla osób, które nie chcą wybierać pomiędzy laptopem a tabletem 

i postawiły na rozwiązanie hybrydowe, czyli tablet plus etui z klawiaturą, 

albo oferowana przez niektórych producentów stacja dokująca 

z klawiaturą. Myszka będzie doskonałym uzupełnieniem takiego 

zestawu. 

 

Podobnie jak w przypadku myszy dedykowanych pracy z komputerem, 

również te tabletowe występują w dwóch wersjach: przewodowej 

oraz bezprzewodowej. Pierwsza z nich oznacza połączenie za pomocą 

USB, co w przypadku większości tabletów jest równoznaczne 

z zablokowaniem jedynego portu tego typu. Dlatego wygodniejszym 

rozwiązaniem będzie mysz bezprzewodowa, najlepiej taka, która 

wykorzystuje Bluetooth.  Mimo braku kabli nawiązanie połączenia 

pomiędzy myszką a tabletem jest bardzo łatwe i z zadaniem tym 

poradzą sobie nawet mało doświadczeni użytkownicy. Poza tym, brak 

przewodowych ograniczeń sprawia, że z myszy korzysta się bardzo 

wygodnie i można ją łatwo schować do plecaka czy torebki. Z pomocą 

przychodzą tu również niewielkie rozmiary tabletowego „gryzonia”, 

którego wciśniemy nawet do torby wypełnionej po brzegi.  
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9) Rysik 

 

Rysik wraca do gry. Mimo krytycznego spojrzenia niektórych 

użytkowników na ten zapomniany gadżet, rośnie liczba userów, którzy 

chętnie po rysik sięgają – nawet w dobie ekranów z multitouchem.  

Kiedy warto go mieć? 

 

Rysik wyglądem przypomina długopis i jest równie wygodny 

w obsłudze. Po prostu zamiast dotykać kartki, dotykamy ekranu tabletu 

albo smartphona. Zakończenie nowoczesnych rysików stanowi zwykle 

miękka, zaokrąglona powłoczka skrywająca precyzyjniejszą, cienką 

końcówkę. Niektóre rysiki pod powłoczką ochronną oferują końcówkę 
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„prawdziwego” długopisu, co jest wygodnym rozwiązaniem, bo w każdej 

chwili możemy oderwać rysik od ekranu i np. złożyć podpis 

na dokumencie. Zresztą oficjalne sytuacje to właściwy kierunek myślenia 

o rysikach. Miękka końcówka nie zostawia na ekranie najmniejszych 

nawet śladów – w przeciwieństwie do palców. Tłuste odciski mogą być 

widoczne nawet wtedy, gdy dbamy o higienę dłoni a ekran regularnie 

przecieramy ściereczką z mikrofibry. Gdy chcesz przedstawić klientowi 

projekt lub prezentację bezpośrednio na ekranie tabletu, ślady palców 

z pewnością nie zrobią dobrego wrażenia. Co innego elegancki rysik, 

którym wygodnie obsłużysz urządzenie pozostawiając idealnie gładką 

powierzchnię ekranu.  

 

Oczywiście z zalet rysika skorzystamy także w domowych warunkach, 

gdy chcemy uniknąć odcisków na świeżo wypolerowanym wyświetlaczu. 

Ślady na niektórych typach ekranu mogą przeszkadzać np. podczas 

oglądania filmów. 

 

Poza eleganckim wyglądem i brakiem odcisków na ekranie, rysiki mają 

także praktyczne zastosowanie. Niektóre gry, strony internetowe 

lub aplikacje wymagają bardzo precyzyjnych „tapnięć”, co jest trudne 

do osiągnięcia przy pomocy palców i znacznie łatwiejsze z rysikiem 

w dłoni. Jednocześnie rysik w żaden sposób nie ogranicza multidotyku. 

Jeśli zechcemy „uszczypnąć” lub „rozciągnąć” ekran, możemy sobie 

pomóc przykładając do ekranu jeden palec. 

 

Rysik przypadnie do gustu także osobom reagującym alergicznie 

na klawiatury dotykowe. Jeśli sporządzanie notatek w ten sposób to 

dla Ciebie prawdziwa udręka, możesz wrócić do metody stosowanej 

przez całe życie i sporządzać notatki odręcznie – na ekranie tabletu 

z użyciem rysika.  

http://tabletoid.pl/poradnik
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10) Druga ładowarka sieciowa 

 

 

Czy warto mieć dwie ładowarki do jednego tabletu? Na pierwszy rzut 

oka zakup kolejnego zasilacza to absurd. Jednak jeśli zdarzyło Ci się 

uszkodzić bolec, „złamać” kabelek lub zasilacz po prostu się spalił, wiesz 

już, że druga ładowarka może się bardzo przydać. Brak awaryjnego 

zasilacza oznacza, że tablet przez kilka dni będzie pełnił rolę najwyżej 
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ozdobną, zwłaszcza wtedy, gdy danego modelu nie możemy ładować 

za pomocą portu USB w komputerze. Zresztą ładowanie za pomocą USB 

trwa dłużej, więc w dalszej perspektywie nie jest to dobry zamiennik 

zasilacza sieciowego. Warto też dodać, że wysoka jakość akcesoriów 

do tabletu nie jest domeną większości producentów. Co za tym idzie, 

awarie producenckich ładowarek są dość powszechne. 

 

Poza skłonnością do uszkodzeń, zasilacze sieciowe mają jeszcze jedną 

drobną wadę: lubią zostawać w domu, gdy potrzebujemy ich w biurze, 

i na odwrót – zostawać w pracy „po godzinach", gdy trzeba naładować 

tablet w domu. Innymi słowy, druga ładowarka przyda się również po to, 

byśmy nie musieli pamiętać o zabieraniu zasilacza przy każdym wyjściu 

z mieszkania, miejsca pracy, od dziewczyny czy rodziców. Wystarczy, 

że zostawimy dodatkowy zasilacz w miejscu, w którym często 

przebywamy i pamiętanie o niezbędnym akcesorium mamy z głowy.  

 

W dodatku, w razie awarii oryginalnego zasilacza, nie musimy czekać 

aż kurier dostarczy nam nowy model – wystarczy, że odwiedzimy 

miejsce, w którym zostawiliśmy drugi zasilacz. 

 

Na koniec przypominamy raz jeszcze o konieczności dokładnego 

sprawdzenia parametrów ładowarki. Kluczowe elementy specyfikacji 

to napięcie wyjściowe (5, 9 lub 12V) oraz rodzaj bolca (np. wtyk okrągły 

o średnicy 2,5 mm, microUSB itp.).   
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Zakończenie 

 

To by było na tyle, jeśli chodzi o akcesoria, które naszym zdaniem 

zasługują na Twoją szczególną uwagę. Zdajemy sobie jednak sprawę, 

że każdy użytkownik ma własne preferencje i oczekiwania. Pamiętaj 

więc, by w wolnej chwili przejrzeć ofertę naszego sklepu – Tabletoid.pl 

– być może odkryjesz tam produkty, bez których niedługo nie będziesz 

chciał wyjść z domu. 

 

Pozdrawiamy i życzymy trafnych decyzji zakupowych, 

Zespół Tabletoid.pl 
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