
Huawei P8
Cena: 1900 zł

Huawei P8 lite
Cena: 1000 zł

skróCone 
wyniki testu

CPu/raM: Hisilicon kirin 930 (4x 2 GHz + 4x 1,5 
GHz / 3 GB 
aparat (główny/przedni): 13 / 8 megapik-
seli 
Pamięć: 16 GB (plus złącze microsDXC); 
wyświetlacz: 5,2 cala / 1920 x 1080 pikseli 
system operacyjny: android 5.0

CPu/raM: Hisilicon kirin 620 (8x 1,2 
GHz) / 2 GB aparat (główny/przedni): 13 
/ 5 megapikseli Pamięć: 16 GB (plus 
złącze microsDXC) wyświetlacz: 5 cali / 
1280 x 720 pikseli
system operacyjny: android 5.0

Jak dobre jest wyposażenie? 37% wysoki kontrast, dobry aparat 
przedni

4,29 Za mało pamięci, akceptowalny 
aparat

wyświetlacz: jasność / kontrast dość jasny (501 cd/m2) / wysoki (429 ppi) trochę ciemny (413 cd/m2) / trochę niski 
(292 ppi) 

techniczna jakość zdjęć z aparatu (ocena 
przy świetle dziennym) / test oglądania 
(ocena)

wysoka (4,54) / nieostrość na skrajach 
(3,43)

wysoka (4,96) / mało szczegółów (3,46)

Czas wyzwalacza / czas zapisu / 
rozdzielczość foto / rozdzielczość wideo i 
maksymalna liczba zdjęć na sekundę / 
filmowanie w zwolnionym tempie

0,51 s / 0,80 s / 13 Mpix / 1080p (Full HD)  
przy 30 fps / nie

0,53 s / 0,93 s / 13 Mpix / 1080p (Full 
HD)  
przy 30 fps / nie

aparat przedni: jakość obrazu / rozdzielczość wysoka (dobra ostrość, dobre kolory, ocena: 
4,90) / 8 Mpix 

trochę niska (dość dobra ostrość, ocena: 
4,50) / 5 Mpix 

wbudowana pamięć (użyteczna) / 
możliwość rozszerzenia / bezpłatna pamięć 
w chmurze / możliwość instalowania 
aplikacji bezpośrednio na microsD 

bardzo mało (9,45 GB) / tak (przez 
microsDXC  
o maks. 128 GB) / nie / nie

bardzo mało (10,38 GB) / przez 
microsDXC o maks. 128 GB / nie / 
możliwe

Dźwięk na dostarczonych w komplecie 
słuchawkach / na wieży Hi-Fi / na wyjściu 
słuchawkowym / funkcje odtwarzacza MP3

przekłamany / trochę przekłamany / prawie 
zgodny  
z oryginałem (ale głośność maksymalna za wysoka) 
/ obszerne

przekłamany / trochę przekłamany / 
prawie zgodny  
z oryginałem / obszerne

Jak łatwa jest obsługa? 22% reaguje bardzo szybko, łatwa 
obsługa

4,88 aplikacje i menu uruchamiają się 
szybko

szybkość obsługi / pracy (ocena) bardzo wysoka / szybka (5,41) bardzo wysoka / szybka (5,28)
Polecenia głosowe / funkcja czytania 
na głos

bardzo wygodne / trochę 
niewygodna

wygodne / trochę niewygodna

Jak dobrze telefon sprawuje się na co 
dzień?

18% niezły czas pracy, obudowa podatna 
na zadrapania

4,46 obudowa jest podatna na 
zadrapania

Czas pracy na akumulatorze: użytkowanie 
mieszane (godz.min) / pojemność

jeszcze długo (11.33) / 2600 mah jeszcze długo (9.34) / 2200 mah

waga / grubość / stosunek powierzchni 
wyświetlacza do wielkości obudowy

149 gramów / cienki (7,11 mm) / 
wysoki

133 gramy / cienki (8 mm) / trochę 
niski

odporność na zarysowania obudowy / ekranu / 
wodoszczelność

bardzo niska / bardzo wysoka / 
nie

bardzo niska / bardzo wysoka / 
nie

Jak dobre są jakość mowy i łącz-
ność GsM?

13% Dobra zrozumiałość, dobry odbiór 
lte

4,70 Jakość rozmów telefonicznych 
przekonująca

telefonowanie: test słuchania przy uchu / 
przez głośnik

dobra jakość / niewielkie 
zakłócenia

dobra jakość / niewielkie 
zakłócenia

Jakość nadawania i odbioru: sieci GsM 900 / 1800 / 
uMts

ocena: 4,24 / ocena: 4,84 / ocena: 
5,08

ocena: 4,90 / ocena: 5,04 / ocena: 
4,66

Jak dobra jest łączność z interne-
tem?

10% wystarczająca szybkość transferu 
danych i wi-Fi

4,94 szybki lte, ale brak wi-Fi ac

Maksymalny możliwy transfer przez 
GsM

lte maks. 150 Mb/s (Cat 4) lte maks. 150 Mb/s (Cat 4)

wi-Fi: częstotliwość / standard 2,4 i 5 GHz / n do 150 Mb/s 2,4 GHz / n do 150 Mb/s

 Jakość 100% bardzo dobra 4,56 dobra 4,39
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