
asus 
ZenBook uX410uQ-GV077T 
Cena: około 5000 zł

hp 
Envy 15-as001 
Cena: około 4200 zł

fujiTsu 
Lifebook u745 
Cena: około 4600 zł

ToshiBa 
satellite pro a50-C 
Cena: około 3600 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Intel Core i7-7500U, Kaby Lake-U, 2,7 GHz 
Chip graficzny / pamięć: NvIdIa GeForce 940MX / 2 GB 
wyświetlacz: 14,0 cali (35,5 cm), 1920 x 1080 pikseli 
Pamięć operacyjna / typ: 16 GB / ddR4 
Pamięć: 238 GB m.2 SSd i 932 GB Hdd 
napęd: brak

Procesor: Intel Core i7-6500U, Skylake-U, 2,5 GHz 
Chip graficzny / pamięć: Intel Hd Graphics 520 / – 
wyświetlacz: 15,6 cala (39,7 cm), 1920 x 1080 pikseli 
Pamięć operacyjna / typ: 8 GB / ddR4 
Pamięć: 119 GB SSd i 932 GB Hdd 
napęd: brak

Procesor: Intel Core i5-5200U, Broadwell-U, 2,2 GHz 
Chip graficzny / pamięć: Intel Hd Graphics 5500 / – 
wyświetlacz: 14,1 cala (35,8 cm), 1920 x 1080 pikseli 
Pamięć operacyjna / typ: 8 GB / ddR3 SdRaM 
Pamięć: 238 GB SSd 
napęd: brak

Procesor: Intel Core i5-6200U, Skylake-U, 2,3 GHz 
Chip graficzny / pamięć: Intel Hd Graphics 520 / – 
wyświetlacz: 15,6 cala (39,7 cm), 1920 x 1080 pikseli 
Pamięć operacyjna / typ: 8 GB / ddR3 
Pamięć: 238 GB SSd 
napęd: TSSTcorp SU-208HB (nagrywarka dvd)

Jak szybka jest praca na notebooku? 24% asus okazał się drugim notebookiem pod względem 
szybkości; ale mimo to GeForce 940 nie nadaje się do gier

4,47 Numer jeden, jeśli chodzi o szybkość pracy:  
HP nie zająknął się nawet przy edycji wideo

4,47 Ze swoim starszym CPU Fujitsu wciąż jest szybki, 
ale w tym kryterium zamyka testową stawkę

4,23 Również notebook Toshiby uzyskał wysokie wartości 
szybkości i podczas testów nie łapał zadyszki

4,37

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% Ostrość jest na wysokim poziomie, a testującym 
szczególnie przypadła do gustu bardzo wysoka 
wierność kolorów (98,20 procent)

4,99 Minus: wyświetlane zdjęcia i filmy są wprawdzie 
ostre, ale kolory są przekłamane

4,37 Szybka zmiana obrazu, wysoka wierność kolorów, 
szczegółowe odtwarzanie: tak musi wyglądać 
dobry wyświetlacz

4,79 Z wysoką wiernością kolorów wyświetlacz Toshiby 
zajął drugie miejsce w kryterium jakości obrazu 

4,84

Jak dobrze urządzenie sprawuje się w zastosowaniach mobilnych? 24% Wymiary są niewielkie, podobnie waga, a czas 
pracy na akumulatorze jest OK

4,86 HP jest wprawdzie trochę duży, ale waga jak na 
model 15,6-calowy jest w porządku, czas pracy 
na akumulatorze też

4,88 Fujitsu waży tylko 1,5 kilograma, czas pracy  
na akumulatorze jest akceptowalny

4,99 Z wagą 2,15 kg najcięższy notebook w teście, 
czas pracy na akumulatorze jest OK

4,69

Czy urządzenie ma wszystko, co jest potrzebne? 21% Nie do końca! Brak napędu dvd, łączy jest mało. 
Super: asus ma w komplecie dużo oprogramowania

4,57 U HP złącza są towarem deficytowym, brak nagrywarki 
dvd, poza tym klientom nie zabraknie niczego

4,47 Lifebook ma wprawdzie dużo łączy, ale 238 GB 
pamięci to mało

3,93 Również Toshiba oferuje niewiele pamięci  
(238 GB), ale za to ma dość dużo łączy

3,97

Jak łatwa jest obsługa? 12% Brak ekranu dotykowego, obsługa klawiatury 
i gładzika jest wygodna

4,28 Obsługa dużego gładzika jest przyjemna, 
klawiatury również. Brak ekranu dotykowego

4,15 Brak ekranu dotykowego, wpisywanie tekstów 
jest przyjemne, gładzik pracuje precyzyjnie

4,34 Obgługa gładzika i klawiatury jest wygodna.  
Brak ekranu dotykowego

4,31

 Jakość 100% bardzo dobra 4,66 bardzo dobra 4,51 dobra 4,47 dobra 4,45
szCzegóły testu
Jak szybka jest praca na notebooku? 24% 4,47 4,47 4,23 4,37
Szybkość przy aplikacjach internetowych i biurowych / przy edycji filmów i zdjęć / dostępu do dysku 17% szybko / szybko / trochę powoli 5,07 szybko / bardzo szybko / trochę powoli 5,26 szybko / szybko / szybko 4,86 szybko / szybko /szybko 5,04
Szybkość w grach (klatek na sekundę przy grach dX 11 / dX 12): 1366 x 768 pikseli / 1600 x 900 
pikseli / rozdzielczość 4K (3860 x 2140 pikseli) na zewnętrznym monitorze

5% dX 11: zacina się (25 / 8 / 15) /  
dX 12: bardzo zacina się (5 / 4 / 1)

2,44 dX 11: bardzo zacina się (14 / 4 / 8) / 
dX 12: bardzo zacina się (3 / 2 / 0)

2,02 dX 11: bardzo zacina się (11 / 4 / 6) /  
dX 12: bardzo zacina się (2 / 2 / 1)

2,16 dX 11: bardzo zacina się (11 / 4 / 6) /  
dX 12: bardzo zacina się (2 / 1 / 1)

2,15

Szybkość transmisji z zewnętrznego twardego dysku do notebooka / z notebooka na zewnętrzny 
twardy dysk (w MB/s) 

2% USB 3.0: trochę powoli (284,44 MB/s) /  
trochę powoli (269,47 MB/s)

4,42 USB 3.0: trochę powoli (182,86 MB/s) /  
trochę powoli (256,00 MB/s)

3,90 USB 3.0: trochę powoli (243,81 MB/s) /  
trochę powoli (243,81 MB/s)

4,12 USB 3.0: trochę powoli (284,44 MB/s) /  
trochę powoli (222,61 MB/s)

4,21

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% 4,99 4,37 4,79 4,84
Wierność kolorów / kontrast / rozkład jasności (odchyłka) / zmiana obrazu (czas reakcji) 4% bardzo wysoka (98,20%) / niski (100,00%) / 

niski (17,60%) / krótki (13,85 ms)
5,22 bardzo niska (55,10%) / bardzo wysoki (100,00%) / 

trochę niski (21,20%) / krótki  (14,35 ms)
3,20 wysoka (86,90%) / bardzo wysoki (100,00%) / 

trochę niski (18,90%) / krótki (10,50 ms)
4,72 wysoka (92,70%) / bardzo wysoki (100,00%) / 

trochę niski (21,20%) / krótki (12,40 ms)
4,89

Odbicia światła / utrata jasności przy patrzeniu z boku 4% odbija / trochę wysoka 3,44 odbija mocno / wysoka 3,21 odbija / trochę wysoka 3,42 odbija / trochę wysoka 3,50
Gęstość pikseli (liczba pikseli na cal) 4% wysoka (157 dpi przy 1920 x 1080 pikseli) 5,03 wysoka (141 dpi przy 1920 x 1080 pikseli) 4,67 wysoka (156 dpi przy 1920 x 1080 pikseli) 5,01 wysoka (141 dpi przy 1920 x 1080 pikseli) 4,67
Jakość obrazu (test wizualny na wyświetlaczu) 4% bardzo wysoka (minimalnie blade kolory) 5,87 bardzo wysoka (minimalnie blade kolory) 5,56 wysoka (minimalnie blade kolory) 5,44 bardzo wysoka (minimalnie za mało kontrastu) 5,69
Jakość obrazu: test wizualny na wyjściu (cyfrowe / analogowe wyjście wideo) 1% bardzo wysoka / brak 5,90 bardzo wysoka / brak 5,90 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00
Wyjście audio (charakterystyka częstotliwościowa / szumy / zniekształcenia) 2% dobre (0,36% / 90,28 dB / 0,007%) 5,35 dobre (0,57% / 90,65 dB / 0,014%) 5,32 dobre (0,12% / 89,17 dB / 0,030%) 5,31 dobre (0,14% / 92,84 dB / 0,005%) 5,48
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w zastosowaniach mobilnych? 24% 4,86 4,88 4,99 4,69
Czas pracy na akumulatorze (praca / wideo); czas ładowania 10% jeszcze długo (3.41 godz. / 4.07 godz.); 2.03 godz. 4,28 jeszcze długo (3.58 godz. / 3.59 godz.); 2.27 godz. 4,23 jeszcze długo (3.47 godz. / 4.05 godz.); 1.47 godz. 4,34 jeszcze długo (3.51 godz. / 4.01 godz.); 2.16 godz. 4,25
Hałas eksploatacyjny (przy aplikacjach biurowych / oglądaniu wideo / pod pełnym obciążeniem / 
w grach)

6% cicho (0,6 sona) / bardzo cicho (0,4 sona ) / 
trochę głośno (1,2 sona) / trochę głośno (1,2 sona)

5,04 bardzo cicho (0,3 sona) / bardzo cicho (0,3 sona ) / 
trochę głośno (1,1 sona) / cicho (0,6 sona)

5,54 bardzo cicho (0,1 sona) / bardzo cicho (0,1 sona ) / 
trochę głośno (1,2 sona) / trochę głośno (1,2 sona)

5,39 bardzo cicho (0,4 sona) / bardzo cicho (0,4 sona ) / 
trochę głośno (1,1 sona) / cicho (0,6 sona)

5,32

Wzrost temperatury po 2 godzinach u dołu / z tyłu urządzenia 3% niski (19,0 stopni) / bardzo niski (15,5 stopnia) 5,43 bardzo niski (11,1 stopnia) / bardzo niski (6,1 stopnia) 6,00 bardzo niski (10,5 stopnia) / bardzo niski (16,2 stopnia) 5,92 trochę wysoki (23,1 stopnia) / bardzo niski (7,7 stopnia) 4,92
Waga z akumulatorem / zasilacz z kablem 5% niska (1424 g) / bardzo niska (243 g) 5,45 niska (2065 g) / niska (285 g) 4,74 niska (1531 g) / niska (368 g) 5,25 trochę wysoka (2154 g) / bardzo niska (223 g) 4,69
Czy urządzenie ma wszystko, co jest potrzebne? 21% 4,57 4,47 3,93 3,97
Pamięć operacyjna (wbudowana / rozszerzalna maksymalnie do) 2% bardzo dużo (1x moduł 8 GB + 1x 8 GB na stałe) / 

24 GB (1x moduł 16 GB + 1x 8 GB na stałe) 
5,18 trochę mało (2x moduł 4 GB) /  

32 GB (2x moduł 16 GB)
3,68 dużo (1x moduł 4 GB + 1x 4 GB na stałe) /  

20 GB (1x moduł 16 GB + 1x 4 GB na stałe)
3,59 trochę mało (1x moduł 8 GB) /  

32 GB (2x moduł 16 GB)
3,68

Twardy dysk (Hdd): pamięć / model SSd: pamięć / model 4% 932 GB / Seagate ST1000LM035-1RK172.  
238 GB / Sandisk Sd8SNaT256G1002 (m.2)

4,41 932 GB / HGST HTS541010a7E630  
119 GB / Sandisk Sd8SNaT-128G-1006 (2,5”)

4,19 brak / 238 GB Samsung MZ7LN256HCHP (2,5”) 2,37 brak / 238 GB Toshiba THNSNJ256GvNU (2,5”) 2,37

Łącza USB (typ) / ładowanie przy wyłączonym urządzeniu 3% 1x USB 3.0 (typ C), 1x USB 3.0 (typ a),  
2x USB 2.0 (typ a) / nie

4,06 3x USB 3.0 (typ a), 1x USB 3.0 (typ C),  
1x USB 2.0 (typ a) / tak

5,83 3x USB 3.0 (typ a) / nie 4,33 2x USB 3.0 (typ a), 2x USB 2.0 (typ a) / nie 4,06

Standard Wi-Fi / częstotliwość Wi-Fi / Bluetooth (wersja) 3,5% 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (4.2) 5,39 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (4.0le) 5,29 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (4.0le) 5,29 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (4.0le) 5,29
Możliwości podłączania / możliwość rozbudowy 3% 1 HdMI, 1 Headset / brak 2,73 1 HdMI, 1 Headset / brak 2,73 1 dP, 1 vGa, 1 LaN, słuchawki, 1 mikro / brak 3,40 1 HdMI, 1 vGa, 1 LaN, 1 Headset / 1x ddR3 4,07
Czytnik kart pamięci (obsługiwane karty) / mikrofon / kamera internetowa 2,5% tak (dla Sd, SdHC, SdXC, MMC) / tak / tak 5,25 tak (dla Sd, SdHC, SdXC) / tak / tak 5,15 tak (dla Sd, SdHC, SdXC, MMC) / tak / tak 5,25 tak (dla Sd, SdHC, SdXC, MMC) / tak / tak 5,25
Programy dostarczone w komplecie 3% dużo (Windows 10 Home 64-bit, CyberLink 

Photodirector 5 LE, Powerdirector 12, WPS 
Office 10 PE, FarStone TotalRecovery Pro)

5,20 trochę mało (Windows 10 Home 64-bit, 
CyberLink Powerdirector 12 LE, Power Media 
Player 14, Mcafee LiveSafe 15)

4,20 trochę mało (Windows 7 Pro 64-bit preinstalowany 
i Windows 10 Pro 64-bit dołączony, Mcafee Multi 
access Internet Security 12.8)

3,70 mało (Windows 10 Pro 64-bit) 3,50

Jak łatwa jest obsługa? 12% 4,28 4,15 4,34 4,31
Uruchomienie / instrukcja obsługi 2% łatwe / tylko instrukcja skrócona 5,12 łatwe / tylko instrukcja skrócona 5,12 łatwe / tylko instrukcja skrócona 5,12 dość łatwe / tylko instrukcja skrócona 4,69
Obsługa klawiatury / obsługa gładzika 8% wygodna (dobry punkt nacisku) /  

wygodna (gładki, dobra obsługa)
4,71 wygodna (bardzo dobry punkt nacisku) / 

wygodna (bardzo duży)
4,51 wygodna (przyjemne odczucie podczas pisania) / 

wygodna (precyzyjny, trochę mały)
4,80 wygodna (przyjemna, trochę mały skok) /  

wygodna (z klawiszami dodatkowymi, trochę mały)
4,85

Obsługa ekranu dotykowego 1,5% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Reset notebooka do stanu fabrycznego 0,5% z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00 z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00 z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00 z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00
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