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Музиката не е просто изкуство, нито 
само начин за изразяване. Тя е 
забавление, инструмент за общуване 

и движеща сила за много хора. В свързания 
свят на 21. век тя е по-достъпна от всякога, 
благодарение на музикалните услуги и някои 
полезни джаджи. Затова и в следващите стра-
ници обръщаме внимание на най-добрите 
начини, с които да не оставяте музиката, дори 
когато сте в движение.
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СКАЧАЙ
В МУЗИКАТА
Приложения и колонки, с които музиката не спира
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Beats 1 и 
плейлистите, 
курирани от живи 
хора, са основен 
плюс на услугата.

Apple Music
Една от най-младите стрий-
минг услуги е тази на Apple 
– един от пионерите в света на 
дигиталното разпространение 
на музика. Услугата се отлича-
ва с приятна селекция от 
албуми и плейлисти, базирани 
на вкуса ви. Има и множество 
плейлисти, курирани от живи 
хора, които са базирани на 
настроение, жанр или опреде-
лено музикално течение. 
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Discover Weekly е 
сигурен източник 
на нова музика, с 
която ще обикнете 
всеки понеделник.

Spotify
Пионерът и най-голямата 
музикална стрийминг услуга в 
света е и едно от най-привле-
кателните предложения. 
Освен че има безплатна вер-
сия, Spotify впечатлява с 
постоянния поток от нова 
музика, която да чуете. Отли-
чителна в случая е Discover 
Weekly плейлистата, която ви 
предлага 30 нови песни всяка 
седмица, базирани на музи-
калния ви вкус.
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РО
Я
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Google Play Music
Освен че можете да стриймвате 
всякаква музика, Google Play 
Music позволява да качите музи-
ката от компютъра си в облака. 
Така можете да слушате всички 
апокрифни ъндърграунд албуми, 
които притежавате, практически 
навсякъде, като тази част от 
услугата е напълно безплатна, 
макар че изисква известни пред-
варителни настройки.

SoundCloud
Ако трябва да посочим само 
една причина за възхода на 
музиканти, работещи от комфор-
та на спалнята си, но стигащи до 
милиони хора по света, то 
SoundCloud е сред най-вероят-
ните. Огромен, безплатен ката-
лог от записи на разнообразни 
музиканти, споделящи творчест-
вото си. Тук са и някои от светов-
ните музикални звезди.

Mixcloud
Една от най-големите общ-
ности, която комбинира радиа, 
техните водещи и селектори, 
както и диджеи в едно. Тук 
можете да чуете радиопреда-
вания, плейлисти и миксове, 
като търсенето е възможно 
според жанрове, популярност-
та на предаванията или арти-
стите, чиято музика участва в 
записите.



Детайлна търсачка по 
жанрове и география 
на артистите.Bandcamp

В ерата на музикалния стрий-
минг Bandcamp вероятно е 
едно от най-важните явления 
в музикалния бизнес. Освен 
че е мобилно приложение, 
Bandcamp е платформа, в която 
артисти могат да предлагат 
музиката си за сваляне срещу 
определена сума, която може 
да е фиксирана или по избор 
на слушателите. От меломан-
ска гледна точка Bandcamp 
е най-сигурният начин да 
подкрепите любимите си 
изпълнители, тъй като плат-
формата задържа максимум 
15% от сумата, която платите. 
Мобилното й приложение пък 
дава достъп както до пълния 
каталог, така и до музиката, коя-
то сте си купили през платфор-
мата и която можете да слушате 
през смартфона си. Тук имате 
и директен достъп до радиоп-
редаването Bandcamp Weekly, 
пълно с интересна музика.

Слушайте 
музиката, която 

сте си купили, 
директно през 
смартфона си.
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РО
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Бърз и лесен 
достъп до 

албумите, които 
сте си купили.

Следвайте любимите си 
артисти, за да получавате 

ъпдейти при всяка нова 
песен или албум.
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Harman/Kardon 
Go+Play
Най-новият преносим бумбокс от Harman/Kardon съчетава 
в себе си стилен дизайн и брилянтен Hi-Fi звук с мощен 
бас. Ако звуковият му капацитет не ви е достатъчен, може 
да свържете двe Go+Play да работят едновременно.

100-ватовото  
безжично 

аудио 
чудовище е 
с честота на 

звукa 50 Hz - 20 
kHz (-6 dB).  
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Батерията с 
капацитет 6000 mAh 

позволява да 
зареждате телефона 

си от колонката.

Перфектната 
комбинация от 
портативни визия, 
звук и полезни 
функции.

JBL
Charge 3

Макар и по-слаба от Go+Play, 
Charge 3 предоставя стабилен 
звук и до 15 часа аудио възпро-
извеждане с едно зареждане. 
Симпатичният дизайн и IPX7 
сертифицираната водоустой-
чивост я правят перфектния 
избор за неделни излети.

11



X-Mini
Click

Първото, което много от нас гледат при 
избора на портативна тонколонка, е 
големината й. Този симпатичен метален 
мъник предлага освен очевидната си 
компактност и изненадващ за размери-
те си мощен звук и сравнително добър 
бас, на които можете да се наслаждава-
те до 6 часа с едно зареждане.

ТЕ
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А
 Б

РО
Я
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Можете да 
обгърнете с длан 
колонката, която 
тежи колкото една 
АА батерия.
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Можете да 
обгърнете с длан 
колонката, която 
тежи колкото една 
АА батерия.

Минималистичен 
дизайн, 
осигуряващ 360° 
максималистичен 
звук.

UE
Megaboom

13

Водоустойчива, здрава, предлагаща 360-градусово 
аудио възпроизвеждане за цели 20 часа с едно 
зареждане! Каква е уловката? Цената, разбира се.
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Hi-Fi
флагманите
Висококачественият звук вече се превърна 
във важна характеристика на смартфоните. 
Това важи особено много при флагманите, 
използващи най-добрите възможни DAC-
ове (digital to analog converter) и усилватели 
за аудио жаковете. Подбрахме четири 
телефона, предлагащи Hi-Fi звука, от който 
всеки истински ценител се нуждае.

LG V10

16 MP, f/1.8

5.7 ”, 1440 x 2560

32-bit/192 kHz аудио

Единичен, долен
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HTC 10

12MP, f/1.8

5.2”, 1440х2560

24-bit/192 kHz аудио

Долен уфер + преден 
говорител

SONY XPERIA X

23 MP, f/2.0

5.0”, 1080х1920

24-bit/192 kHz аудио

Предни стереоговорители

GALAXY S7

12 MP, f/1.7

5.1”, 1440x2560

24-bit/192 kHz аудио

Единичен, долен
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Готов за всичко Модерен 
минималистичен 
дизайн с 10.1“ 
дисплей и 1920x1200 
пиксела за винаги 
перфектна картина.

РЕ
ВЮ

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)
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Създайте 
персонални 

профили 
за всеки член на 
семейството.

Страхотни снимки, 

благодарение на 8MP 
основна камера  с бленда 

f/1.9 и вграден HDR.

Подходящ за всяка задача, 
която му поставите, Galaxy 

Tab A 10.1 (2016) е с 8-ядрен 
процесор, 2GB RAM и 
16GB вътрешна памет.



Apple? Google? Spotify? Как да изберете стрийминг услугата си.
Музикантите в света на близкия контакт с феновете.

Как всеки талантлив творец може да се превърне в звезда. 
Stereofox за животът между меломаните и големия бизнес.

В броя още:
Убиват ли технологиите продуктивността ви?

Каква е връзката между птиците и квантовата механика?
Илон Мъск - новият владетел на Марс.

Най-добрите саундтраци от игри.

Търсете в по-добрите магазини и бензиностанции  
или поръчайте онлайн от store.bg

Социалната 
музика... 
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Каква е връзката между птиците и квантовата механика?
Илон Мъск - новият владетел на Марс.

Най-добрите саундтраци от игри.

В новия брой на списание HiComm четете:

ера в музиката
Новата технологична

Търсете в по-добрите магазини и бензиностанции 
или поръчайте онлайн от store.bg



Bluetooth безжично 
свързване, кристален 
звук, мощен бас и 
ергономичен 
дизайн.

20

В ритъма на 
спорта
JBL Re� ect Mini BT

РЕ
ВЮ

Отразяващ 
светлината 
кабел и IPX4 
рейтинг за 
устойчивост на 
вода и пот.

Тапичките с допълнителна 
силиконова 
перка спомагат за 
по-сигурното закрепване 
на слушалката в ухото 
и предотвратяват 
инцидентно изваждане.

Слушайте 
любимите си 
парчета до 
8 часа с 
едно зареждане 
на батерията.

21



Отразяващ 
светлината 
кабел и IPX4 
рейтинг за 
устойчивост на 
вода и пот.

Тапичките с допълнителна 
силиконова 
перка спомагат за 
по-сигурното закрепване 
на слушалката в ухото 
и предотвратяват 
инцидентно изваждане.

Слушайте 
любимите си 
парчета до 
8 часа с 
едно зареждане 
на батерията.

21



22

С
Ъ

ВЕ
ТИ

Двойно
удоволствие
За да симулирате наистина 
добре работата на истински 
DJ, си вземете две мобилни 
устройства от един тип (два 
iPad-а например), за да имате 
достъп до две плочи, които да 
въртите.

Да бъдеш DJ е скъпо. Първо ти трябва стабилна техника, на 
която да се научиш да работиш. После ти е нужен софтуерът, 
с който да продуцираш страхотните си парчета. Нека си 
при знаем – не всеки има времето и средствата за подобна 
инвестиция. Затова и открихме по-лесен начин. Ето как да 
станете DJ в смарт епохата на мобилните приложения.

Как се става
SMART DJ?

x2
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Приложение
по стил
Най-лесната ориентация в 
морето от DJ приложения е 
да намерите подходящите за 
стила музика, който сте реши-
ли да създавате. Ако ви влече 
дъбстепът, не забравяйте 
приложението Dubstep Pads!

Упражнявайте се
Няма да ви лъжем, управлението 
на DJ приложение се различава 
доста от традиционните DJ пул-
тове. Отделете нужното време, 
за да привикнете към потреби-
телския интерфейс на избраното 
приложение, и се постарайте да 
научите всяка негова функция.

Споделяйте 
изживяването
DJ приложенията с профе-
сионална насоченост често 
са директно обвързани с 
платформи като MixCloud. Във 
всеки случай не забравяйте 
да споделяте труда си 
и любов та си към музиката.
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селекция

най-добрите
приложения
на месеца

PVP Live Esports
Ако сте почитател на електрон-
ните спортове и отдавна чакате 
перфектното място, от което да 
се информирате за всичко, случ-
ващо се в този вълнуващ свят 
– това е вашето приложение! 
Може да виждате резултатите от 
всички професионални мачове 
в реално време, да се абонирате 
само за отделни игри или да гле-
дате най-доброто от деня.

RunGo
Приложението е създаденo от 
пътешественик и основната му 
идея е да намира най-подхо-
дящия маршрут за тичане във 
всеки град по света, в който се 
намирате. To комбинира елемен-
ти от социална мрежа, датчик за 
физически показатели, навига-
тор с гласови насоки и планира-
не на тренировки.
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MAJUSCULA 
Една от най-интересните 
игри, които сме виждали 
напоследък. В този платфор-
мър управлявате симпатична 
оранжева точка през 26 уни-
кални нива, всяко от които 
е оформено като буква от 
латинската азбука. След пре-
минаването на всяко ниво на 
екрана се появява типограф-
ска информация за буквата, с 
която сте се справили.

Научавате 
интересни 
типографски 
факти с всяко 
преминато ниво.
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Motion Stills
Новото iOS приложение на 
Google е и най-добрият начин да 
използвате Live Photos функция-
та на своя iPhone. Motion Stills 
превръща живите снимки в GIF 
изображения или видеа със 
стабилизиран образ. Всичко се 
случва бързо и лесно, като при-
ложението автоматично разпоз-
нава Live Photos, които можете 
да сглобите в по-дълъг GIF.

Pixomatic   
Искате да се отървете от фона на 
някоя ваша снимка? Това прило-
жение предлага най-лесния 
начин за осъществяване на тази 
цел. Потребителският интерфейс 
е интуитивен и със свежа модер-
на визия, а функции те на програ-
мата ще задоволят всеки ваш 
каприз. Безспорно едно от най-
добрите приложения за обра-
ботка на снимки.

BitCam 
Готови ли сте да се върнете в 
1996? BitCam прави готини рет-
ро снимки, изглеждащи точно 
като изображенията, които 
онези антични компютри мо-
жеха да изобразяват. Може да 
снимате в Super-Res, Standard 
или FatBits резолюция. Интер-
фейсът е изцяло черно-бял с 
допълнителен цветен пакет, 
който може да изтеглите.
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Динамичен 
платформър с 
интригуваща 
история и 
интересни 
пъзели.

Never Alone: 
Ki Edition
Потопете се в уникалната 
атмосфера на този пъзел 
платформър и вълнуваща 
история, предавана от уста 
на уста, от баба на дете при 
племената в Аляска. Влизате 
в ролята на Нуна и Фокс, 
докато търсят източника на 
Вечната буря, заплашваща 
да унищожи всичко, което 
познават. И само да отбеле-
жим, ледената тундра 
изглежда просто върховно!
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Detour
Ако обичате да се размотавате с 
часове в градове по целия свят, 
хвърлете око на това приложе-
ние, предлагащо аудио гайдове 
за разходки в едни от най-вълну-
ващите градове в света, между 
които Ню Йорк, Сан Франциско, 
Лондон, Париж и Маракеш.

Twitter Engage
Следете резултатите от ак-
тивността си в Twitter в едно 
красиво и лесно за използване 
приложение. С Engage лесно ще 
разберете кои са вашите после-
дователи и на кое съдържание 
реагират. Достъпно както за 
потребители, така и за бизнеса.

LikeThat Garden
Ако някога сте се чудили как 
се наричат прелестните цветя 
около вас, то с това приложе-
ние лесно можете да научите. 
Просто снимайте цветето и 
приложението ще го разпознае 
и ще намери пълната информа-
ция за него.



Гледай на hicomm.bg

в главните роли:
Вирджиния Кирова, 

Илия Темелков и 
Аcer Predator 8

experiment
Social

в 3 серии

Съществува ли 
хардкор гейминг

на таблет?

 нова рубрика
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