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Jak czytać  
tabelę testową

poniżej 23,05
od 23,05 do 28,80            
od 28,81 do 34,56
od 34,57 do 40,32
od 40,33 do 46,09  
powyżej 46,09

celująca
bardzo dobra

dobra
dostateczna

mierna
niedostateczna

1  Jakość odwzorowania 
dźwięku: szumy 

Ta kategoria testowa informuje, jak bardzo 
podczas rozmowy słyszalne są szumy. Obowiązuje 

następująca zasada: im niższa jest zmierzona 
wartość, tym mniej szumy przeszkadzają podczas 
rozmowy. Ocenę bardzo dobrą przyznawano, kiedy 
poziom szumów (mierzony w dBmOp) w kierunku 
nadawania wynosił -79 dBmOp lub mniej. Szumy 
przy odbiorze podawane są w dBPa(A). Aby ocena 
była bardzo dobra, wartość nie może przekraczać 

-72 dBPa(A).

2  Ochrona przed kradzieżą
Telefony z systemem ochrony przed 

kradzieżą na życzenie przypisują kartę SIM 
do aparatu. Kiedy złodziej włoży inną kartę, 

zostanie zapytany o kod odblokowujący. Bez 
niego telefon nie będzie funkcjonował.

3  Przesyłanie informacji o lokalizacji
Niektóre telefony bez konieczności 

wykupowania dodatkowych usług umożliwiają 
określenie swojej pozycji (za pomocą wbudo-

wanego odbiornika GPS lub z wykorzystaniem 
informacji z nadajników sieci GSM). Funkcja 
ta pozwala na kontrolę miejsca przebywania 

użytkownika: jeśli użytkownik opuści zdefinio-
wany wcześniej obszar, telefon wyśle SMS  

na zaprogramowany w komórce numer.

4  Możliwość zablokowania 
wymiany danych: przez  

Bluetooth, kartę pamięci
W telefonach dla dzieci powinna być 

możliwość zablokowania wymiany plików 
przez technologię Bluetooth, a także blokada 

włożenia innej karty pamięci.

5  Oddzielne klawisze
Kategoria bardzo ważna w wypadku telefonów 

dla dzieci. Bez wywoływania menu powinno 
być możliwe regulowanie głośności dzwonka, 

odbieranie i kończenie rozmów, a także wybra-
nie numeru alarmowego i numeru rodziców.

6  Cena/Jakość
Parametr ten pokazuje, który z testowanych tele-
fonów ma największe możliwości w stosunku do 
ceny. Obliczono go, dzieląc cenę urządzenia przez 

ocenę jakości podniesioną do kwadratu. Oceny 
w tej kategorii przyznano na podstawie skali:

Wyniki testu w szczegółach waga 1 miejsce ocena 2 miejsce ocena 3 miejsce ocena 4 miejsce ocena 5 miejsce ocena

Producent Samsung Sony Ericsson Nokia Nokia Asmetronic

Model S3030 Tobi T303 1209 5000 Cally A88

Telefonowanie (jakość, funkcje) i czas pracy
Jakość nadawania i odbioru sygnału w sieciach GSM 900 i 1800: telefon przy uchu/leżący poziomo 4% 77,70%/78,65% 3,82 82,45%/81,40% 4,19 84,25%/80,15% 4,22 79,45%/81,40% 4,04 79,70%/78,45% 3,91
Jakość dźwięku (charakterystyka częstotliwościowa): nadawanie; odbiór/szumy: nadawanie; odbiór/
wrażliwość na wiatr

5% w normie; poza normą/-72 dBm0p; -56 dBPa(A)/ 
bardzo wrażliwy

4,37 poza normą; poza normą/-68 dBm0p; -63 dBPa(A)/
bardzo wrażliwy

3,54 w normie; poza normą/-73 dBm0p; -69 dBPa(A)/
bardzo wrażliwy

4,00 w normie; poza normą/-73 dBm0p; -70 dBPa(A)/
niewrażliwy

4,98 poza normą; poza normą/-72 dBm0p; -54 dBPa(A)/
bardzo wrażliwy

3,10

Głośność nadawania/głośność odbioru/jakość dźwięku z głośnika 1% w normie/poza normą/dość dobra 3,77 w normie/poza normą/słaba 3,50 w normie/poza normą/dość dobra 3,62 poza normą/poza normą/dość dobra 2,11 w normie/w normie/dość dobra 5,28
Alarm wibracyjny: odczuwalność; razem z dźwiękiem; przed dźwiękiem połączenia przychodzącego/alarm 
dzwonkiem: maksymalna głośność; możliwość użycia pliku MP3

1% odczuwalny; tak; tak/65 dBA; tak 5,12 słabo odczuwalny; tak; nie/66 dBA; tak 3,96 odczuwalny; tak; nie/62 dBA; nie 4,02 słabo odczuwalny; tak; nie/71 dBA; nie 3,63 słabo odczuwalny; nie; nie/71 dBA; nie 3,13

Czas pracy: w trybie czuwania (GSM 900; GSM 1800)/intensywne użytkowanie/słuchanie muzyki (telefon włączony) 6% 294 godziny; 284 godziny/27 godzin/6 godzin 5,59 335 godzin; 339 godzin/35 godzin/brak funkcji muzycznych 5,75 370 godzin; 323 godziny/49 godzin/brak funkcji muzycznych 5,75 374 godziny; 329 godzin/23 godziny/brak funkcji muzycznych 5,24 156 godzin; 149 godzin/58 godzin; brak funkcji muzycznych 4,57
Czas rozmowy: GSM 900; GSM 1800/czas ładowania 3% 6 godzin; 5 godzin/129 minut 5,35 7 godzin; 7 godzin/148 minut 5,51 4 godziny; 4 godziny/122 minuty 4,59 4 godziny; 4 godziny/113 minut 4,64 6 godzin; 6 godzin/108 minut 5,73
Telefonowanie (jakość, funkcje) i czas pracy suma 20%  ocena 4,78  ocena 4,65  ocena 4,64  ocena 4,61  ocena 4,21

Obsługa i funkcje
Książka telefoniczna: możliwość odnalezienia adresu dziecka/numer alarmowy/numer rodziców 4% nie/tak/nie 2,67 tak/nie/nie 2,67 nie/nie/nie 1,00 nie/nie/nie 1,00 nie/tak/tak 4,33
Aparat fotograficzny/odtwarzacz muzyki/terminarz z funkcją przypomnienia/budzik przy wyłączonym telefonie 2% tak/tak/tak/tak 6,00 tak/nie (jest niepełnowartościowy)/tak/tak 4,75 nie/nie/tak/tak 3,50 tak/nie (jest niepełnowartościowy)/tak/tak 4,75 nie/nie/tak/tak 3,50
Możliwość zablokowania: dostępu do internetu/połączeń wychodzących/SMS/MMS 5% nie/tak/tak/tak 4,75 nie/tak/nie/nie 2,25 brak funkcji/tak/nie/brak funkcji 4,25 nie/tak/nie/nie 2,25 brak funkcji/tak/nie/nie 3,25
Ochrona przed kradzieżą/automatyczna blokada klawiszy 3% tak/tak 6,00 tak/tak 6,00 nie/tak 4,33 nie/tak 4,33 nie/tak 4,33
Możliwość wprowadzenia ograniczeń: ustalenie numerów dozwolonych/wykluczenie numeru/blokada numerów premium 4% tak/nie/nie 2,67 tak/nie/nie 2,67 tak/nie/nie 2,67 tak/nie/nie 2,67 tak/nie/nie 2,67
Kontrola kosztów: punkt menu informujący o stanie konta/licznik wysłanych SMS-ów/możliwość ograniczenia czasu rozmowy 1% nie/tak/nie 2,67 nie/tak/nie 2,67 nie/nie/nie 1,00 nie/tak/nie 2,67 nie/nie/tak 2,67
Przesyłanie informacji o lokalizacji (pochodzącej z GPS lub stacji bazowej GSM)/wysyłanie alarmowego SMS-a po opuszczenia zdefiniowanego obszaru 1% nie/nie 1,00 nie/nie 1,00 nie/nie 1,00 nie/nie 1,00 tak/tak (lokalizacja przez sieć GSM) 6,00
Możliwość wyboru indywidualnych dzwonków dla poszczególnych kontaktów/grupy/możliwość przypisania 
zdjęcia lub wideo do kontaktu/rozmowa kamuflująca

2% tak/nie/tak/tak 5,16 tak/nie/tak/nie 2,66 nie/nie/tak/nie 1,83 nie/nie/tak/nie 1,83 tak/nie/nie/nie 1,83

Możliwość zablokowania wymiany danych przez: Bluetooth; kartę pamięci/możliwość kontrolowania 
zawartości: wideo; muzyki; zdjęć

8% nie; tak/tak; tak; tak 3,75 nie; brak funkcji/brak funkcji; nie; nie 2,25 brak funkcji; brak funkcji/brak funkcji; brak funkcji; 
brak funkcji

4,25 nie; brak funkcji/nie; nie; nie 1,75 brak funkcji; brak funkcji/brak funkcji; brak funkcji; 
brak funkcji

4,25

Pierwsze uruchomienie telefonu 2% łatwe 6,00 łatwe 6,00 łatwe 6,00 łatwe 6,00 dość trudne 3,00
Liczba kroków niezbędna do: włączenia głośnika/kalkulatora/budzika/wybrania numeru z książki telefonicznej 5% 2/9/10/2 4,74 2/12/14/2 4,04 2/5/12/2 4,94 2/9/10/2 4,74 1/brak funkcji/25/3 4,25
Oddzielne klawisze: przyjęcie i zakończenie rozmowy/regulacja głośności/przycisk numeru alarmowego/
przyciski do samodzielnego zdefiniowania (telefon do rodziców)

3% tak/nie/tak/nie 3,50 tak/nie/nie/nie 2,25 tak/nie/nie/nie 2,25 tak/nie/tak/nie 3,50 tak/nie/tak/tak 4,75

Liczba kroków niezbędna do: zapisania wybranego numeru/uruchomienia połączenia alarmowego/napisania 
SMS-a/przeczytania SMS-a/aktywacji blokady klawiatury/aktywacji trybu głośnomówiącego

10% 24/4/58/5/2/2 3,47 30/4/59/5/2/2 3,47 24/4/58/5/2/2 3,47 24/4/58/5/2/2 3,47 24/4/więcej niż 75/5/2/2 3,47

Obsługa i funkcje  suma 50%  ocena 4,00  ocena 3,22  ocena 3,47  ocena 3,01  ocena 3,74

Wyświetlacz i klawiatura
Jakość wyświetlacza: jasność; rozkład jasności/kontrast/kolory/refleksy 2% 260 cd/m2; 97%/67:1/91%/minimalne 4,66 320 cd/m2; 94%/120:1/95%/dość mocne 4,88 72 cd/m2; 99%/4:1/57%/dość mocne 3,15 213 cd/m2; 96%/112:1/90%/dość mocne 4,50 7 cd/m2; 89%/17:1/100%/minimalne 4,06
Wyświetlacz: powierzchnia (wysokość x szerokość)/liczba pikseli/liczba kolorów/współczynnik ostrości 2% 4x3 cm/38 720/65 536/3227 3,60 3,5x2,8 cm/20 480/65 000/2090 3,17 2,2x2,7 cm/6528/65 536/1106 2,69 4x3 cm/76 800/65 000/6400 4,35 2,2x2,7 cm/6528/2/1106 2,23
Standardowa wysokość: numeru telefonu (11 liczb); liter SMS/możliwość powiększenia (SMS i tekst menu) 1% 5 mm; 3 mm/nie 4,54 4 mm; 2 mm/nie 3,58 5 mm; 3 mm/nie 4,54 5 mm; 3 mm/nie 4,54 5 mm; 3 mm/nie 4,54
Wielkość klawiatury/liczba klawiszy/opisane na wyświetlaczu klawisze kontekstowe 2% 9,45 cm2/20/0 4,46 10 cm2/23/0 4,52 9,45 cm2/20/1 4,46 7,7 cm2/22/2 4,28 9,8 cm2/9/2 4,11
Wciskanie klawiszy sprzętowych/blokada klawiatury dla klawiszy zewnętrznych 2% wyczuwalne/tak 5,50 wyczuwalne/tak 5,50 dobrze wyczuwalne/tak 6,00 dobrze wyczuwalne/tak 6,00 dobrze wyczuwalne/tak 6,00
Podświetlenie klawiatury: wielobarwne; równomierne/opis klawiszy: wysokość cyfr; wysokość liter 1% nie; tak/3 mm; 2 mm 4,00 nie; nie/3 mm; 1,5 mm 2,70 tak; tak/3 mm; 2 mm 5,00 tak; tak/3 mm; 2 mm 5,00 tak; tak/brak; brak 3,00
Wyświetlacz i klawiatura suma 10%  ocena 4,50 ocena 4,24 ocena 4,21 ocena 4,78 ocena 3,91

Bezpieczeństwo, solidność i ochrona środowiska
Emisja promieniowania (współczynnik SAR w W/kg): w sieci GSM 900; GSM 1800/indeks promieniowania w skali Komputer Świata 10% 0,7; 0,46/0,91 4,36 0,54; 0,51/1,28 4,09 1,22; 0,71/3,03 2,47 1,05; 0,73/1,37 3,26 3,11; 2,14/3,86 2,00
Zabezpieczenie komory akumulatora (brak możliwości otwarcia bez narzędzi) 3% nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 tak 6,00
Test na zamoczenie; test klimatyczny; test na upadek/ 
odporność na zadrapania: obudowa; ekran zewnętrzny

5% zaliczony; zaliczony; bateria wypadła/ 
wysoka; bardzo mała

4,80 zaliczony; zaliczony; bateria wypadła/ 
bardzo wysoka; dość mała

5,40 zaliczony; zaliczony; zaliczony/ 
bardzo mała; bardzo mała

4,80 zaliczony; zaliczony; zaliczony/bardzo mała; 
bardzo wysoka

5,20 niezaliczony; zaliczony; zaliczony/bardzo mała; 
dość mała

4,20

Test piasku 2% piasek w obudowie, telefon funkcjonuje 4,00 piasek w obudowie, telefon funkcjonuje 4,00 piasek w obudowie, telefon funkcjonuje 4,00 piasek w obudowie, telefon funkcjonuje 4,00 piasek w obudowie, telefon funkcjonuje 4,00
Bezpieczeństwo, solidność i ochrona środowiska suma 20% ocena 3,93 ocena 3,95 ocena 2,99 ocena 3,48 ocena 4,03

Ocena końcowa  100% 4,19 3,75 3,68 3,60 3,78
Punkty dodatnie i ujemne przycisk OK prowadzi bezpośrednio do 

internetu
-0,10 ocena końcowa obniżona do miernej z powodu 

przekroczenia normy promieniowania SAR

                                       Jakość dobra 4,09 dobra 3,75 dobra 3,68 dobra 3,60 mierna 2,00
                                                       Cena/Jakość dostateczna bardzo dobra celująca bardzo dobra niedostateczna
Cena 625 zł 350 zł 120 zł 350 zł 299 zł (Fonek A88)
Najniższa cena znaleziona przez redakcję nie znaleziono niższej ceny 299 zł (www.oleole.pl) 105 zł (www.domonet.pl) 299 (http://komoorki.pl) nie znaleziono niższej ceny
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