
WYNIKI TESTU W SZCZEGÓŁACH 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE
PRODUCENT
Model waga

NIKON
V1 ocena

NIKON
J1 ocena

Rozdzielczość matrycy 10,04 Mpix (3872x2592 piksele) 10,04 Mpix (3872x2592 piksele)
Rozmiary matrycy światłoczułej / mnożnik ogniskowych obiektywu 13,2x8,8 mm / 2,7x 13,2x8,8 mm / 2,7x
Obiektyw wykorzystany podczas testu Nikon 1 Nikkor 10-30 Nikon 1 Nikkor 10-30
Lampa błyskowa wykorzystana podczas testu Nikon SB-N5 -

SERWIS 3% dobra 4,00 mierna 2,00
Okres gwarancji* 2% 1 rok 3,00 1 rok 3,00
Strona WWW producenta 1% www.nikon.pl 6,00 www.nikon.pl 6,00

JAKOŚĆ 50% dobra 4,06 dobra 4,07
Jakość obrazu 40% wysoka ostrość zmniejszająca się na skrajach obrazu, 

prawie bez winietowania, wyraźna dystorsja w szerokim 
kącie, nieznaczne odchyłki barwne, wysoki kontrast, 
precyzyjny balans bieli, szumy w ciemnych sektorach, 
ogólnie obraz bogaty w szczegóły, ostry i jasny

4,46 wysoka ostrość zmniejszająca się na skrajach obrazu, 
prawie bez winietowania, wyraźna dystorsja w szerokim 
kącie, nieznaczne odchyłki barwne, wysoki kontrast, 
precyzyjny balans bieli, szumy w ciemnych sektorach, 
ogólnie obraz bogaty w szczegóły, ostry i jasny

4,50

Jakość wbudowanej lampy błyskowej / jakość zdjęć z wbudowaną lampą błyskową 5% brak wewnętrznej lampy błyskowej 1,00 bardzo niewielki zasięg / szczegółowy i ostry obraz, 
niewielkie odchyłki barwne

3,68

Jakość zewnętrznej lampy błyskowej / jakość zdjęć z zewnętrzną lampą błyskową 5% bardzo niewielki zasięg / szczegółowy i ostry obraz, 
niewielkie odchyłki barwne

3,87 brak możliwości podłączenia lampy zewnętrznej 1,00

OBSŁUGA 38% bardzo dobra 4,91 bardzo dobra 4,63
Czas od włączenia aparatu do momentu gotowości do pracy 1% 1,4 s 5,60 1,4 s 5,60
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia: przy dobrym oświetleniu sceny / przy słabym oświetleniu 6% 0,6 s / 0,6 s 4,77 0,6 s / 0,6 s 4,77
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ostrości 1% 0,1 s 6,00 0,1 s 6,00
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia po wcześniejszym wykonaniu pomiaru światła  
i ostrości zdjęcia (spust wciśnięty do połowy)

2% 0,1 s 6,00 0,1 s 6,00

Czas od momentu wykonania zdjęcia do czasu, kiedy możliwe jest wykonanie kolejnego 
ujęcia (format zapisu RAW, bez lampy błyskowej)

2% 1,28 s 3,92 1,36 s 3,71

Zdjęcia seryjne: liczba zdjęć w serii / liczba klatek na sekundę (JPEG, najlepsza jakość) 
przy pełnej szybkości serii / spadek szybkości po zrobieniu serii zdjęć

5% bez ograniczeń / 4,48 zdjęcia na sekundę / stała szybkość 5,20 bez ograniczeń / 4,83 zdjęcia na sekundę / stała szybkość 5,20

Ekran kontrolny: odwzorowywanie detali / kolory / przekątna / refleksy / jasność 
świecenia

1% 90% / niewielkie odchyłki barwne / 3 cale / bardzo dużo 
refleksów / 453 cd/m2

4,66 90% / niewielkie odchyłki barwne / 3 cale / bardzo dużo 
refleksów / 520 cd/m2

4,80

Wizjer: odchyłka obrazu prezentowanego w wizjerze od obszaru zarejestrowanego na 
zdjęciu / korekcja ostrości

2% 0% / jest (od -3 do +1) 6,00 brak wizjera 1,00

Obsługa aparatu 3% trochę skomplikowana 4,50 trochę skomplikowana 4,50
Menu aparatu 2% trochę nieprzejrzyste 5,25 trochę nieprzejrzyste 5,25
Informacja o: liczbie zdjęć pozostałych do wykonania / jakości obrazu / trybie pracy lampy 
błyskowej / stanie akumulatora

1% jest / jest / jest / jest 6,00 jest / jest / jest / jest 6,00

Ręczne ustawienia: przysłony / czasu ekspozycji / czułości ISO / balansu bieli 2% jest / jest (od 1/16 000 s do 30 s + bulb) /  
jest (od 100 do 3200 ISO) / jest

5,83 jest / jest (od 1/16 000 s do 30 s + bulb) /  
jest (od 100 do 3200 ISO) / jest

5,83

Liczba pól autofocusu 1% 41 6,00 41 6,00
Tryby pomiaru ekspozycji: centralny / punktowy / centralnie ważony / wielopunktowy 1% jest / jest / brak / jest (135 pól pomiaru) 4,75 jest / jest / brak / jest (135 pól pomiaru) 4,75
Tryby pracy aparatu poza automatycznym 1% automatyka programowa, ręczna korekcja ekspozycji, 

portret, krajobraz, wysokie ISO, rozpoznawanie twarzy,  
2 inne programy tematyczne

4,50 automatyka programowa, ręczna korekcja ekspozycji, 
portret, krajobraz, wysokie ISO, rozpoznawanie twarzy,  
2 inne programy tematyczne

4,50

Tryby pracy zewnętrznej lampy błyskowej poza automatycznym 1% redukcja efektu czerwonych oczu, ręczna korekta mocy błysku, 
synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, synchronizacja  
z długimi czasami naświetlania, błysk rozjaśniający

3,50 redukcja efektu czerwonych oczu, ręczna korekta mocy 
błysku, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, 
synchronizacja z długimi czasami naświetlania

3,25

Optyczny stabilizator obrazu 5% tylko w określonych obiektywach 4,00 tylko w określonych obiektywach 4,00
Inne funkcje 1% samowyzwalacz, wariacje barwne, zdjęcia poklatkowe, 

śledzenie motywu, inteligentna automatyka
3,50 samowyzwalacz, wariacje barwne, zdjęcia poklatkowe, 

śledzenie motywu, inteligentna automatyka
3,50

INNE 9% dobra 4,07 dobra 3,97
Waga (bez obiektywu, z ogniwami zasilającymi i z kartą pamięci) / wymiary (bez obiektywu) 2% 380 gramów / 12,2x7,5x4,3 cm 5,55 276 gramów / 11,1x6,2x3 cm 5,81
Zasilanie 2% akumulator litowo-jonowy; ładowanie tylko dostarczoną  

w komplecie ładowarką
4,00 akumulator litowo-jonowy; ładowanie tylko dostarczoną  

w komplecie ładowarką
4,00

Liczba zdjęć wykonanych na jednym zestawie ogniw zasilających 1% 1472 6,00 919 5,64
Możliwość dołączenia dodatkowego akumulatora (opcjonalny grip) 1% brak 1,00 brak 1,00
Typ obsługiwanej karty pamięci / dołączona karta SD, SDHC, SDXC, MMC / brak SD, SDHC, SDXC, MMC / brak
Formaty zapisu zdjęć 1% RAW / JPEG / JPEG i RAW równocześnie 5,00 RAW / JPEG / JPEG i RAW równocześnie 5,00
Liczba zdjęć możliwych do zapisania na dołączonej pamięci (najlepsza / najsłabsza jakość, format JPEG) 1% brak dołączonej karty 1,00 brak dołączonej karty 1,00
Wyjście wideo / HDMI / USB / FireWire / gniazdo synchronizacji lampy błyskowej / PictBridge 1% jest / jest / jest / brak / brak / jest 4,50 brak / jest / jest / brak / brak / brak 3,50

OCENA POŚREDNIA 100% 4,38 4,11
Punkty dodatnie i ujemne podgląd kadru na wyświetlaczu +0,30 podgląd kadru na wyświetlaczu +0,30

nagrania wideo do 1080i +0,15 nagrania wideo do 1080i +0,15

Jakość bardzo dobra 4,83 bardzo dobra 4,56

Cena 3700 zł 2400 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 3489 zł (www.sklepfotograficzny.pl) 1988 zł (www.fotobasia.pl)

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) COPYRIGHT©WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2012
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