
Podsumowanie 
wyników testu

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Cherry MX Silver (quickfire) 
wymiary / waga: 436 x 165 x 38 mm / 1,2 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Cherry MX Red 
wymiary / waga: 355 x 165 mm / 0,86 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Cherry MX Blue 
wymiary / waga: 553 x 267 mm / 1,7 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Cherry MX Brown 
wymiary / waga: 510 x 235 mm / 1,6 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Razer Green 
wymiary / waga: 475 x 171 mm / 1,5 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: SteelSeries QS1 
wymiary / waga: 510 x 174 mm / 1,4 kg

Rodzaj klawiatury: QWERTY, układ UK z małym 
klawiszem Enter 
typ przełączników: Cherry MX Red 
wymiary / waga: 350 x 121 mm / 0,69 kg

Jak wyposażona jest klawiatura? 30% 4,58 3,78 3,93 3,97 4,07 4,23 3,37
Układ klawiatury 3% QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00 QWERTY, układ UK z małym klawiszem Enter 5,00
Przełączniki: producent / typ 5% Cherry / MX Silver (quickfire) 6,00 Cherry / MX Red 5,00 Cherry / MX Blue 5,00 Cherry / MX Brown 5,00 Razer / Green 4,00 SteelSeries / QS1 4,00 Cherry / MX Red 5,00
Podświetlanie: kolor / możliwość regulacji 
jasności / koloru 

10% jest, RGB na czarnym tle / tak, trzy poziomy / 
tak

5,33 jest, RGB na czarnym tle / tak, trzy poziomy / 
tak

5,33 jest, kolor biały / tak, trzy poziomy / nie 3,00 jest, RGB na białym tle / tak, trzy poziomy /  
tak (brak czystej bieli)

5,00 jest, RGB na białym tle / tak, trzy poziomy / tak 5,00 jest, RGB na czarnym tle / tak, trzy poziomy / 
tak

5,00 jest, kolor czerwony / tak, trzy poziomy / nie 4,00

Dodatkowe porty USB 5% 1x USB 2.0 3,00 brak 1,00 2x USB 3.0 5,00 brak 1,00 1x USB2.0 3,00 2x USB2.0 4,00 brak 1,00
Gniazda audio 1% tak, jako przedłużacz 4,00 brak 1,00 tak, wbudowana karta dźwiękowa 5,00 tak, jako przedłużacz 4,00 tak, jako przedłużacz 4,00 tak, jako przedłużacz 4,00 brak 1,00
Dodatkowe klawisze multimedialne (liczba) 2% są, 5 wraz z rolką do kontroli multimediów 4,00 są, 3 do kontroli głośności 3,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Podwójne funkcje klawiszy funkcyjnych 2% tak, do kontroli audio i mocy podświetlania 5,00 tak, do kontroli audio 3,00 tak, do kontroli audio i mocy podświetlania 5,00 tak, do kontroli audio i mocy podświetlania 5,00 tak, do kontroli audio i mocy podświetlania 5,00 tak, do kontroli audio i mocy podświetlania 5,00 tak, kontrola audio, podświetlania i taktowania USB 5,50
Dodatkowe klawisze programowalne (liczba) 2% brak 1,00 brak 1,00 są, pionowy blok po lewej stronie (5) 3,00 są, pionowy blok po lewej stronie i pod spacją (8) 4,00 są, pionowy blok po lewej stronie (5) 3,00 są, pionowy blok po lewej stronie (5) 3,00 brak 1,00
Sposób podłączenia klawiatury 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x USB 3.0 2x USB 2.0 2x USB 2.0 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 1x USB 2.0
Jak wykonana i jak wygodna jest klawiatura? 70% 5,36 5,30 5,06 4,53 3,99 3,77 4,06
Jakość wykonania klawiatury 10% wzorowe spasowanie i wykończenie 6,00 wzorowe spasowanie i wykończenie 6,00 wzorowe spasowanie i wykończenie 6,00 wzorowe spasowanie i wykończenie 6,00 bardzo dobre spasowanie i wzorowe 

wykończenie
5,50 bardzo dobre spasowanie i wykończenie 5,00 bardzo dobre spasowanie i dobre wykończenie, 

cienki kabel USB
4,00

Jakość użytych do konstrukcji materiałów 7% szczotkowane aluminium, metalowa płyta, dobry 
plastik na spodzie

6,00 szczotkowane aluminium, metalowa płyta, dobry 
plastik na spodzie

6,00 aluminium na wierzchu, metalowa płyta, dobry 
plastik na spodzie

6,00 dość zwykły, chropowaty plastik obudowy, 
metalowa płyta

4,00 gumowany plastik na wierzchu i twardy na 
spodzie, metalowa płyta

5,00 dość zwykły, chropowaty plastik obudowy, 
metalowa płyta

4,00 metalowy wierzch, zwykły plastik na spodzie 5,00

Trwałość oznaczeń na klawiszach 1% oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00 oznaczenia wypalane laserowo, bardzo trwałe 6,00
Stabilność na biurku 4% wzorowa, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
6,00 bardzo dobra, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
5,00 wzorowa, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
6,00 bardzo dobra, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
6,00 wzorowa, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
6,00 bardzo dobra, gumowe stopki na spodzie 

w połączeniu ze sporą wagą
5,00 dobra, gumowe stopki na spodzie 4,00

Sztywność podczas nacisku 4% wzorowa, metalowa rama i wierzch 6,00 wzorowa, metalowa rama i wierzch 6,00 wzorowa, metalowa rama i wierzch 6,00 wzorowa, metalowa rama 5,00 bardzo dobra, metalowa rama 5,00 wzorowa, metalowa rama i podpórki na spodzie 6,00 wzorowa, metalowa rama i mały rozmiar 6,00
Dostępność innych typów przełączników (rodzaj) 6% Cherry MX Blue / Brown / Red / Silent / Silver 6,00 Cherry MX Blue / Brown / Red / Silent / Silver 6,00 Cherry MX Brown / Red 3,00 Cherry MX Brown / Blue 3,00 Razer Orange 2,00 brak 1,00 Cherry MX Brown / Blue 3,00
Możliwość wymiany nasadek 5% tak, standard Cherry 6,00 tak, standard Cherry 6,00 tak, standard Cherry 6,00 tak, standard Cherry 6,00 tak, standard Cherry 6,00 nie 1,00 tak, standard Cherry 6,00
Wygoda ułożenia dłoni (bez podkładki) 10% tył mógłby unosić się nieco bardziej 5,00 bardzo dobra, choć tył mógłby unosić się nieco 

wyżej
5,00 podkładka zintegrowana 3,00 podkładka zintegrowana 3,00 podkładka o nieprzemyślanych rozmiarach, 

zintegrowana
2,00 podkładka zintegrowana, ale z niską krawędzią 4,00 minimalna krawędź przy spacji 6,00

Wygoda ułożenia dłoni (z podkładką) 10% bardzo dobra, odpowiednie wymiary 5,00 bardzo dobra, odpowiednie wymiary 5,00 wzorowa, najwygodniejsza podkładka na rynku 6,00 bardzo dobra, szeroka, ale z wysoką krawędzią 5,00 przeciętna, nieprzemyślane wymiary, zintegrowana 3,00 dobra, zintegrowana, ale z niską krawędzią 4,00 brak podkładki w zestawie 1,00
Możliwość zmiany pochylenia płaszczyzny 4% jest, mała 3,00 jest, mała 3,00 jest, duża 5,00 jest, dość duża 4,00 jest, duża 4,00 jest, dość duża 5,00 jest, dość duża 4,00
Obsługa makr 4% jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza
4,00 jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza
4,00 jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza i dodatkowych przycisków
5,00 jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza i dodatkowych przycisków
5,00 jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza
4,00 jest, możliwość zaprogramowania każdego 

klawisza i dodatkowych przycisków
5,00 tylko przy użyciu oprogramowania firm 

zewnętrznych
1,00

Łatwość czyszczenia 5% podstawowe czyszczenie można wykonać bez 
zdejmowania nasadek

5,00 podstawowe czyszczenie można wykonać bez 
zdejmowania nasadek

5,00 po odkręceniu aluminiowego wierzchu można 
łatwo wyczyścić

4,00 wymaga wyjęcia wszystkich nasadek 3,00 wymaga wyjęcia wszystkich nasadek 3,00 wymaga wyjęcia wszystkich niestandardowo 
nakładanych nasadek

1,00 podstawowe czyszczenie można wykonać bez zdejmo- 
wania nasadek, chociaż ich zdjęcie nie wymaga narzędzi

5,00

Punkty dodatnie / ujemne nieprzydatny uchwyt (powiększa obudowę) -0,02

 Jakość 100% bardzo dobra 5,12 bardzo dobra 4,84 bardzo dobra 4,70 dobra 4,36 dobra 4,01 dobra 3,91 dobra 3,85

1 2 3 4 65 7Corsair 
K70 RGB Rapidfire
Cena: 559 złotych

Corsair 
K65 RGB
Cena: 599 złotych

CoolerMaster 
Mech
Cena: 599 złotych

Roccat 
Ryos MK FX 
Cena: 749 złotych

SteelSeries 
Apex M800 
Cena: 679 złotych

Razer 
BlackWidow Chroma 
Cena: 679 złotych

Ozone 
Strike Battle 
Cena: 349 złotych
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