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PodsumoWaNie 
WyNikóW testu

format nagrywania: mP4 H.264 
użyteczna rozdzielczość zdjęć: 1920 x 1080 
Łączność: Wi-fi (n, 2,4 i 5 GHz) 
kompatybilne aplikacje: od ios 8.0, od android 
4.0.3

format nagrywania: mP4 H.264 
użyteczna rozdzielczość zdjęć: 1280 x 720 
Łączność: Wi-fi (n, 2,4 GHz), instalacja 
alarmowa kompatybilne aplikacje: od ios 7.0, 
od android 2.3.3

format nagrywania: mP4 H.264 
użyteczna rozdzielczość zdjęć: 1920 x 1080 
Łączność: Wi-fi (n, 2,4 GHz), laN 
kompatybilne aplikacje: od ios 8.0, od android 
4.1

Jak dobra jest jakość wideo? 57% Za dnia dobra, nocą jedynie 
dostateczna

4,21 Za dnia dość dobra, w nocy mętny, 
czarno-biały obraz

3,93 W ciągu dnia dobra, w nocy obraz 
jest też dość dobry

3,97

test oglądania: przy świetle dziennym / 
w ciemności

38% dobry (ocena: 4,60) / dostateczny, 
obraz ma mocne artefakty (ocena: 
2,80)

3,70 zadowalający (ocena: 3,65) / 
dostateczny, mętny obraz czarno-
biały (ocena: 3,40)

3,52 zadowalający, wyraźne przekłamania 
kolorów (ocena: 3,90) / zadowalający 
(ocena: 3,70)

3,80

Wideo: liczba pikseli / liczba klatek 
i szybkość transmisji / kąt widzenia / 
zakres ostrości / liczba luksów dla 
trybu nocnego

12% 1920 x 1080 (1080p) / 15 klatek na 
sekundę przy 277 kb/s / 130 stopni, 
zmienny / ostry obraz od 0,2 metra do 
nieskończoności, stały focus / 0,3 luksa, 
tryb widzenia nocnego z ośmioma led 
podczerwieni, zasięg około 5 m

5,35 1280 x 720 (720p) / 29 klatek na 
sekundę przy 102 kb/s / 130 stopni, 
zmienny / ostry obraz od 0,5 metra do 
nieskończoności, stały focus / 8 
luksów, tryb widzenia nocnego 
z jedną led podczerwieni, zasięg 
około 3 m

4,51 1920 x 1080 (1080p) / 24 klatki na 
sekundę przy 3025 kb/s / 130 stopni, 
niezmienny / ostry obraz od 0,5 metra 
do nieskończoności, stały focus / 11 
luksów, tryb widzenia nocnego 
z jedną led podczerwieni, zasięg 
około 3 m

4,76

Jakość dźwięku / przesunięcie 
czasowe pomiędzy nagraniem i wideo 
przy widoku na żywo

7% dobra / 4 sekundy 4,98 dobra / 2 sekundy 5,13 zadowalająca / 14 sekund 3,51

Jak dobrze kamera monitoruje 
mieszkanie?

10% dobrze: możliwość rozgraniczenia 
obszarów rozpoznawania

4,36 tak sobie, brak możliwości rozgranic-
zenia obszarów

3,87 tak sobie, rozpoznawanie twarzy 
mało pomocne

4,46

Wykrywanie ruchu 5% możliwość rozgraniczenia monitoro-
wanych obszarów, możliwość 
ustawienia okna czasowego, brak 
możliwości ustawienia czułości, 
możliwość ustawienia alarmów 
w aplikacji (powiadomień)

5,87 brak możliwości rozgraniczenia 
monitorowanych obszarów, brak 
możliwości ustawienia okna 
czasowego, brak możliwości 
ustawienia czułości, możliwość 
ustawienia alarmów w aplikacji 
(powiadomień)

4,22 brak możliwości rozgraniczenia 
monitorowanych obszarów, 
możliwość ustawienia okna 
czasowego, możliwość ustawienia 
czułości, możliwość ustawienia 
alarmów w aplikacji (powiadomień)

5,95

Zabezpieczanie dowodów 5% jako wideo z kilkusekundowym 
nagraniem przed zdarzeniem i po, 
bez screenshotów z wideo, bez zapisu 
w urządzeniu, nieograniczony czas 
zapisu w chmurze  
(do skasowania konta)

2,86 jako wideo z kilkusekundowym 
nagraniem przed zdarzeniem i po, 
jako screenshot z wideo, bez zapisu 
w urządzeniu, nieograniczony czas 
zapisu w chmurze  
(do skasowania konta)

3,53 jako wideo z kilkusekundowym 
nagraniem przed zdarzeniem i po, 
screenshot z wideo, zapis na karcie 
pamięci, zapis w chmurze po jednej 
stop-klatce i zdjęciu rozpoznanych 
twarzy (zanonimizowane) 

2,97

Jak łatwa jest obsługa? 25% konfiguracja i obsługa trochę 
uciążliwe

3,99 tak sobie, brak dostępu 
z przeglądarki.  
Plus: wbudowany akumulator

4,39 dość łatwa, ale wideo w aplikacji jest 
w niskiej rozdzielczości

4,20

obsługa 11% trochę uciążliwa 3,88 trochę uciążliwa 4,11 trochę uciążliwa 3,88
funkcje 7% trochę ograniczone 3,86 obszerne (m.in. awaryjne zasilanie 

z akumulatora)
4,93 trochę ograniczone 4,21

transmisja wideo: (laN / usB / Wi-fi / 
Bluetooth / Gsm) / zasięg Wi-fi

7% trochę mało możliwości (nie / nie / tak 
/ nie / nie) / 2 ściany

4,29 trochę mało możliwości (nie / nie / tak 
/ nie / nie) / 2 ściany

4,29 dużo możliwości (tak / tak / tak / nie / 
nie) / 2 ściany

4,69

Bezpieczeństwo i ochrona środo-
wiska

8% możliwość mimowolnego użycia 
kamery

2,50 możliwość mimowolnego użycia 
kamery

3,67 możliwość mimowolnego użycia 
danych

2,75

Bezpieczeństwo /ochrona danych 4% zagrożenie dla obrazu na żywo 
atakiem metodą algorytmu siłowego 
/ amerykańskie serwery: możliwość 
przekazania danych władzom 
„z dobrych powodów” 

3,00 pobrane filmy bez szyfrowania / 
amerykańskie serwery: możliwość 
przekazania danych władzom 
„z dobrych powodów” 

3,00 wideo na karcie sd bez szyfrowania, 
użytkownicy mogą skasować konto 
administratora / serwery we francji: 
możliwość przekazania danych 
władzom

3,50

Zużycie energii 4% 5,2 W 2,00 2,65 W 4,35 5,3 W 2,00

 Jakość 100% dobra 4,03 dobra 4,02 dobra 3,98
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