
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: 4.4.0 (iPh), 4.4.2 (An) 
producent: Sony Corporation 
wielkość pobranego pliku: 81,8 MB (iPh); 
29 MB (An)

testowana wersja: 3.3.1 (iPh), 3.3.3 (An) 
producent: LG Electronics 
wielkość pobranego pliku: 44 MB (iPh); 
35 MB (An)

testowana wersja: 2.6.6 
producent: Peel Technologies Inc. 
wielkość pobranego pliku: 69,7 MB

testowana wersja: 1.75 
producent: Spikes Labs 
wielkość pobranego pliku: 5,1 MB

testowana wersja: 3.7.67 
producent: Tekoia Ltd. 
wielkość pobranego pliku: 26 MB

iPh AN iPh AN iPh AN AN
Zakup / obsługa 25% Dobra, ale nie doskonała 4,80 4,80 Dobra obsługa 5,20 4,96 Zbyt wiele przycisków 3,76 Tradycyjny desing 3,20 Nie jest intuicyjna 3,60
Jak łatwa jest obsługa? 20% trochę uciążliwa 4,50 4,50 łatwa 5,00 4,70 uciążliwa 3,20 uciążliwa 3,00 uciążliwa 3,50
Czy aplikacja funkcjonuje bez koniecznych zakupów in-app i reklamy? 5% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 nie, reklamy opóźniające 

uruchomienie i jako baner
4,00 nie, wersja bez reklam dostępna 

jako zakup in-app  
4,00

Co potrafi aplikacja jako pilot? 70% Większość narzędzi 4,42 4,66 Najlepsza konfiguracja 3,42 3,90 Z cyfrowym czasopismem TV 3,36 Nie zapewnia komfortu 2,97 Nie jest specjalistą od telewizorów 2,71
Przygotowanie aplikacji do pracy: liczba obsługiwanych producentów / parowanie 
z telewizorem: nakład pracy (liczba dotknięć) / przez Wi-Fi / przez podczerwień / 
tworzenie profili dla różnych pomieszczeń / bez rejestracji

15% bardzo mało (Sony) / iPh: 7; 
An: 5 / tak / nie / nie / tak

3,97 4,43 bardzo mało (LG) / iPh: 5; 
An: 4 / tak / nie / nie / tak

4,23 4,53 trochę mało (Samsung, LG, 
Panasonic) / 9 / tak / nie / tak /
nie

3,69 bardzo mało (Samsung) / 7 / tak / 
tak / nie / tak

4,17 trochę mało (Samsung, LG) / 10 / 
tak / tak / nie / tak

3,63

Sterowanie telewizorem: szybkie przejście do wybranego programu / włączanie / 
regulacja głośności / zmiana kanału / bezpośredni przeskok do wybranego programu / 
sterowanie funkcjami smart / wyciszanie / telegazeta / widżet / sterowanie głosowe

30% nie (4 puknięcia) / tak / tak / 
tak / tak / tak / tak / nie / 
iPh: nie; An: tak / iPh: nie; 
An: tak

4,17 4,83 tak (3 puknięcia) / nie / tak / 
tak / tak / tak / tak / nie / 
nie / iPh: nie; An: tak

4,33 4,67 nie / nie / tak / tak / tak / nie / 
tak / nie / tak / nie

3,33 nie / nie / tak / tak / tak / nie / 
tak / tak / nie / tak

3,67 nie / nie / tak / tak / tak / nie / 
tak / nie / nie / nie

3,00

Narzędzia: Facebook i Twitter: udostępnianie bieżącego programu / przeglądanie postów 
i tweetów do programu / samodzielne wysyłanie wiadomości / cyfrowy program 
telewizyjny (EPG) / zmiana kanału przez EPG / oglądanie telewizji na telefonie albo 
tablecie / funkcja wyszukiwania / ulubione / przypomnienia / oglądanie treści na 
telefonie albo tablecie: zdjęcia/filmy

25% tak / tak / nie / tak / tak / 
nie / tak / tak / tak / nie / 
nie

4,60 4,60 nie / nie / nie / nie / nie / 
nie / iPh: nie; An: tak / iPh: 
nie; An: tak / nie / tak / tak

1,80 2,60 tak / nie / nie / tak / nie / nie / 
tak / nie / tak / nie / nie

3,20 żadnych narzędzi z wyjątkiem 
oglądania zdjęć z telefonu albo 
tabletu

1,40 żadnych narzędzi z wyjątkiem 
oglądania zdjęć z telefonu albo 
tabletu

1,80

Bezpieczeństwo 5% Bez zastrzeżeń 6,00 6,00 Bez reklam 6,00 5,20 Bez zastrzeżeń 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00
Czy aplikacja wymaga wyłącznie niezbędnych uprawnień? 2% tak 6,00 6,00 iPh: tak; An: nie, wymaga 

dostępu do kalendarza
6,00 4,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00

Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00

 jakość 100% bardzo dobra 4,50 dobra 3,99 dobra 3,59 nie działa po wi-Fi
bardzo dobra 4,76 dobra 4,23 nie działa po wi-Fi dostateczna 3,18 dostateczna 3,09

TV RemoTe foR SamSung
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: niedostępny

Lg TV PLuS
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: darmowy

PeeL SmaRT RemoTe
AN  Cena: nietestowany1

iPh  Cena: darmowy

SuRe uniVeRSaL RemoTe
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: nietestowany1

Video & TV SideView
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: darmowy

AN AN AN AN AN
iPhiPh iPh iPh iPh

iPhone AndroidiPh AN 1 Wersja obsługuje wyłącznie sterowanie za pomocą sygnału podczerwieni.
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