
Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: intel Core i5-5200u, 2200
karta graficzna: nvidia GeForce Gt940m
ekran: 14 cala, 1920x1080 pikseli
Pamięć Ram: 8 GB
dysk twardy: ssHd, 500 GB
system operacyjny: windows 10 64-bit

Jak szybki jest testowany notebook? wydajność procesora jest dobra, również karta graficzna jst stosunkowo szybka. ogólną 
wydajność psuje trochę brak dysku ssd

3,91

Czy dobry jest ekran i jakość dźwięku? optymalna pod względem mobilności i wygody pracy, 14-calowa, dotykowa matryca ma 
dobry kontrast i odwzorowanie kolorów

4,63

Jak notebook sprawdza się w pracy mobilnej? Podczas typowej pracy  notebook działa na baterii ponad 6 godziny. to bardzo dobry 4,89

Czy wyposażenie notebooka jest kompletne? tak, wyposażenie tego modelu jest kompletne, choć w tak małej obudowie nie zmieścił 
się napęd optyczy

4,19

Punkty dodatnie / ujemne możliwośc konwersji do tabletu +0,15

 Jakość dobra 4,46

szCzeGóły testu
Jak szybki jest testowany notebook? 40% 3,91
wydajność w aplikacjach biurowych 12% dobra (PCmark 8 - 2189 punktów, Cinebench R15 CPu - 234 punktów 3,68
Jak szybko uruchamia się system operacyjny 3% dość szybko, 77 sekund 3,56
wydajność karty graficznej 15% dobra (3d mark - Cloud Gate - 5269 punktów, tomb Raider  - 35 klatek na 

sekundę, Counter strike Global offensive - 71 klatek na sekundę, Bioshock infinite 
- 26,85 klatek na sekundę) 

4,34

Jak notebook radzi sobie z edycją zdjęć i filmów 10% dobra ( Catzilla 1080p - 1439 sekund, Cinebench R15 GPu - 53,74 sekundy 3,65
Czy dobry jest ekran i jakość dźwięku? 20% 4,63
wierność wyświetlanych barw / typowy kontrast / maksymalna jasność 12% 75,63 procent / 886:1 / 195 cd/m2 4,47
Czy ekran ma dotykową powłokę (technologia) 2% tak 6,00

Przekątna ekranu / rozdzielczość 4% 14 cala / 1920x1080 pikseli 4,89
Jakość dźwięku / maksymalna głośność / liczba głośników 2% dostateczna / 68 dB / 3 3,76
Jak notebook sprawdza się w praktyce? 20% 4,89
Hałas podczas pracy notebooka podczas typowej pracy / pod 
dużym obciążeniem

1% słyszalny,35,6 dBa / słyszalny,39,2 dBa 3,17

temperatura obudowy podczas grania 1% obudowa ciepła, 43 stopni Celsjusza 3,60
klawiatura: jakość (sprężystość, skok, kultura pracy) / układ  / 
podświetlanie / jakość touchpada

2% bardzo dobra,  / komfortowy  / tak / bardzo dobra 5,34

obudowa: jakość / użyte do konstrukcji materiały / podatność 
na zabrudzenia

2% bardzo dobra / bardzo dobra / obudowa jest dość odporna na zabrudzenia, 5,11

stabilność pokrywy matrycy 2% bardzo dobra 5,11
wymiary / waga (waga zasilacza) 2% 33,5/23/1,8 mm / 1,74 kg (0,23 kg) 5,09
akumulator: pojemność / czas typowej pracy 10% 45 wh / 372 minuty 4,97
Czy wyposażenie notebooka jest kompletne? 20% 4,19
dysk twardy: typ / pojemność 8% ssHd / 500 GB 3,37
Rodzaj i typ napędu optycznego brak
złącza 5% 1x usB2.0, 2x usB3.0, mcroHdmi. czytnik kart pamięci (sd) 5,50

Podzespoły umożliwiające podłączenie notebooka do sieci 5% 802.11b/g/n/ac 433 mb/s (2,4 i 5GHz), Bluetooth 4.0, 4,25
Jakość obrazu z kamery internetowej: dobre warunki 
oświetleniowe / przy słabym świetle

2% dobra / dobra 4,00
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