
LG 
OLED 55B6 
Cena: 8300 zł

Panasonic 
TX-58DX800E 
Cena: 7000 zł

Samsung 
UE55KS8000 
Cena: 5500 zł

Samsung 
UE55KS7500 
Cena: 5100 zł

Panasonic 
TX65-DX780 
Cena: 8000 zł

Sony 
KD-55XD9305 
Cena: 7000 zł

Philips 
65PUS7101 
Cena: 7100 zł

Podsumowanie 
wyników testu

seria: OLED B6  
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)  
inne dostępne rozmiary: 
165 cm, OLED 65B6: 14 000 zł

seria: DX800 
Przetestowana wielkość ekranu: 147 cm (58 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
127 cm, TX-50DX800: 6750 zł 

seria: KS8000 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali) 
inne dostępne rozmiary:  
124 cm, UE49KS8000: 4900 zł; 
165 cm, UE65KS8000: 8000 zł;  
190 cm, UE75KS8000: 16 000 zł

seria: KS7500 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
124 cm, UE49KS7500: 4300 zł;  
165 cm, UE65KS7500: 7200 zł 

seria: DX780 
Przetestowana wielkość ekranu: 165 cm (65 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
127 cm, TX-50DX780: 4700 zł;  
147 cm, TX-58DX780: 5300 zł

seria: XD93 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali) 
inne dostępne rozmiary:  
165 cm, KD-65XD9305: 12 000 zł

seria: PUS7101 
Przetestowana wielkość ekranu: 165 cm (65 cali) 
inne dostępne rozmiary:  
124 cm, 49PUS7101: 3800 zł; 
140 cm, 55PUS7101: 4500 zł, 
190 cm, 75PUS7101: 16 000 zł

Jak dobre są obraz i dźwięk? Znakomita jakość ze świetlistymi kolorami 
i świetnym kontrastem

5,08 Obraz ze świetnymi kolorami i wysokim 
kontrastem, dźwięk przeciętny

4,84 Żywy i jasny obraz z dobrymi kolorami i wysokim 
kontrastem, dźwięk porządny

4,80 Obraz jest bardzo jasny i ostry z mocnymi 
i naturalnymi kolorami

4,92 Obraz ze świetnymi kolorami i wysokim 
kontrastem, dźwięk jest przeciętny

4,76 Bardzo jasny i doskonale ostry obraz, mocne 
i pomimo to naturalne kolory, dźwięk płaski

4,88 Jakość obrazu jest dobra z porządnymi kolorami 
i świetną ostrością, dźwięk przeciętny

4,68

Czy telewizor ma wszystkie istotne łącza? Tak, włącznie z Wi-Fi 5,56 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,49 Tak, włącznie z HDTV przez antenę (DVB-T2) i Wi-Fi 4,64 Tak, włącznie z Wi-Fi 4,78 Tak, włącznie z HDTV przez antenę (DVB-T2) i Wi-Fi 5,49 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,56 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,21

Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor? Dobry mediaplayer, dużo aplikacji 
internetowych, nagrywanie przez USB 
niezależnie od bieżącego programu TV 

5,52 Dobre zsieciowanie, wszystkie istotne aplikacje, 
nagrywanie przez USB niezależnie od programu 
telewizyjnego

5,30 Dobry mediaplayer, szybkie aplikacje 
z serwisami streamingowymi, nagrywanie USB 
niezależnie od programu telewizyjnego 

5,07 Mediaplayer z obsługą USB i sieci, dużo aplikacji 
internetowych, nagrywanie przez USB niezależnie 
od bieżącego programu telewizyjnego

5,07 Rozbudowane funkcje sieciowe, wszystkie ważne 
aplikacje, nagrywanie USB niezależnie od 
bieżącego programu telewizyjnego

5,30 Mediaplayer, dużo aplikacji w Google Play Store, 
nagrywanie USB niezależnie od programu 
telewizyjnego, 3D

5,52 Dobry mediaplayer dla USB i sieci, dobry wybór 
aplikacji w Google Play Store, nagrywanie USB 

5,30

Jak łatwa jest obsługa? Bardzo prosta, pilot steruje wskaźnikiem 
ekranowym

4,97 Konserwatywne menu, proste w obsłudze 4,85 Pilot bez klawiatury numerycznej – komu jest 
dziś potrzebna? Dobre, odchudzone menu 

5,06 Nieskomplikowana, z bardzo małą liczbą 
klawiszy na pilocie

5,06 Konserwatywne menu, dalece nieskomplikowana 5,04 Trochę zagmatwana, ale po zdobyciu wprawy 
działa całkiem dobrze

4,55 Oryginalnie, ale z ciekawymi rozwiązaniami jak 
alfabetyczna klawitura na pilocie

4,78

Jak wysokie jest zużycie energii? Na ten rozmiar niskie (145 W, klasa wydajności 
energetycznej B)

4,75 Na ten rozmiar bardzo niskie (klasa wydajności 
energetycznej A)

5,51 Niskie (85 W, klasa wydajności energetycznej A+) 5,31 Niskie (85 W, klasa wydajności energetycznej A+) 5,31 Niskie (159 W, klasa wydajności energetycznej A) 4,79 Niskie (134 W, klasa wydajności energetycznej B) 5,03 Niskie (107 W, klasa wydajności energetycznej A) 5,11

 Jakość bardzo dobra 5,04 bardzo dobra 4,99 bardzo dobra 4,95 bardzo dobra 4,92 bardzo dobra 4,89 bardzo dobra 4,87 bardzo dobra 4,75

nowości w modelach na rok 2017. 
Czy warto czekać na następcę?

oLed 55B7 
Następca ma być o prawie 25 procent jaśniejszy, co 
zapewni rezerwy dla jasnych pomieszczeń. Z ceną mniej 
więcej 12 000 złotych będzie też wyraźnie droższy

Aktualny model pozostaje w ofercie ue55mu8000 
Samsung dopracował pilota – ma teraz obiecujące 
sterowanie głosowe. Przy cenie około 6000 złotych 
warto poczekać

ue55mu7000 
Nie będzie bezpośredniego następcy z zakrzywionym 
ekranem, pojawi się tylko płaski wariant z lepszym 
sterowaniem głosowym. Cena: 5500 zł

tX65-eX780 
Nowy model seryjnie dostanie obrotową stopkę 
z regulowaną wysokością, również do ustawiania na 
podłodze. Cena: około 10 000 zł

kd-55Xe9305
Sony funduje nowemu modelowi bardziej 
zaawansowany procesor, jednak cena idzie  
w górę: 9000 zł

55Pus7272 
Znów z Androidem, trójstronnym Ambilight i HDR: 
następca nie różni się istotnie od poprzednika, ale cena 
na poziomie 7000 złotych pozostanie atrakcyjna
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