
1 (pilot w środku długości przewodu); 2 z obudowy wystają fragmenty folii, w testowanym zestawie nie przymocowano do obudowy głośnika w jednej z satelit); 3 współczynnik Cena/Jakość obniżono o dwie oceny ze względu na bardzo niską jakość produktu
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PRODUCENT
Model waga

TRACER
TRG-318 TRIVENTO ocena

ALTEC LANSING
VS2620 ocena

SWEEX
SP303 ocena

LOGITECH
Z120 ocena

ALTEC LANSING
BXR1220 ocena

MANTA MULTIMEDIA
MM1450 ocena

SWEEX
SP136 ocena

MANTA MULTIMEDIA
MM170 ocena

JAKOŚĆ DŹWIĘKU 55% dobra 3,55 dostateczna 3,24 dostateczna 2,95 dostateczna 3,18 dostateczna 3,02 dostateczna 3,05 mierna 2,43 mierna 1,82
Jakość dźwięku – test słuchowy 50% dostateczna (brak wysokich tonów, nieco 

wycofane tony średnie, silny bas, duża 
moc)

3,40 dostateczna (brzmienie z małą ilością 
wysokich tonów, ale dość zrównoważone, 
z czytelnymi wokalami, ograniczona moc)

3,10 dostateczna (brak niskich tonów, 
niezbyt czyste tony wysokie, wokale 
lekko zaszeleszczone, mała moc)

2,80 dostateczna (brzmienie pozbawione tonów 
niskich, mała moc, wokale czytelne, dźwięk 
niemęczący podczas cichego słuchania)

3,10 dostateczna (brzmienie pozbawione tonów 
niskich, nieco wycofane tony wysokie, 
bardzo ciche, wokale czytelne)

2,90 dostateczna (przytłaczający brzmienie bas, 
który jednak nie jest ani głęboki, ani sprężysty, 
niewiele tonów wysokich, niewielka moc)

3,00 mierna (brzmienie pozbawione tonów 
niskich, agresywne tony wysokie, 
bardzo mała moc)

2,30 mierna (brzmienie bezbarwne, pozbawione  
tonów niskich, agresywne, wręcz męczące 
tony wysokie, bardzo mała moc)

1,70

Maksymalne natężenie niezniekształconego dźwięku (mierzone z odległości 1 m od głośników) 5% 90 dBA 5,00 86 dBA 4,60 84 dBA 4,40 80 dBA 4,00 82 dBA 4,20 76 dBA 3,60 77 dBA 3,70 70 dBA 3,00

KONSTRUKCJA 14% dostateczna 2,79 dostateczna 2,79 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 2,79 dostateczna 2,79 niedostateczna 1,36
Typ zestawu / jakość wykonania 10% 2.1 / dobra (niestarannie przyklejone ozdoby do obudowy) 3,50 2.0 / dobra 3,50 2.0 / dobra 4,00 2.0 / dobra 4,00 2.0 / dobra 4,00 2.1 / dobra (nowy zestaw ma rysy na obudowach) 3,50 2.0 / dobra (ostre krawędzie, wady lakiernicze) 3,50 2.0 / mierna (bardzo słaby montaż 2) 1,50
Liczba / średnica głośników w satelicie (w subwooferze) / typ obudowy satelit 1 (1) / 7 cm (8,5 cm) / zamknięta 2 / 6,5 cm / zamknięta 2 / 4,5 oraz 3,5 cm / zamknięta 1 / 4,5 cm / zamknięta 1 / 4,5 cm / bass reflex 1 (1) / 4,5 cm (7 cm) / zamknięta 1 / 4,5 cm / zamknięta 1 / 4,5 cm / zamknięta
Wyświetlacz / pilot zdalnego sterowania 4% brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00

OBSŁUGA I FUNKCJONALNOŚĆ 26% dostateczna 3,46 dobra 4,12 dobra 4,08 dobra 3,58 dobra 3,83 dobra 3,60 dobra 3,81 dobra 3,87
Instrukcja obsługi 2% po polsku, dostateczna 3,00 obrazkowa na pudełku 3,00 obrazkowa 3,00 brak 1,00 obrazkowa na pudełku 3,00 obrazkowa na pudełku 3,00 brak 1,00 brak 1,00
Instalacja zestawu 2% łatwa 5,00 bardzo łatwa 6,00 bardzo łatwa 6,00 bardzo łatwa, wymaga do zasilania portu USB 5,50 bardzo łatwa, wymaga do zasilania portu USB 5,50 łatwa 5,00 bardzo łatwa (wymaga tylko podłączenia do USB) 6,00 bardzo łatwa, wymaga do zasilania portu USB 5,50
Długość przewodów połączeniowych 5% satelita-subwoofer – 120 cm, zasilanie 

– 130 cm, subwoofer – PC – 145 cm 1 
4,00 pomiędzy satelitami – 150 cm, 

zasilanie – 152 cm, do PC – 190 cm
4,00 pomiędzy satelitami – 202 cm, 

zasilanie – 152 cm, do PC – 142 cm
4,00 pomiędzy satelitami – 70 cm, 

zasilanie – 120 cm, do PC – 117 cm
3,00 pomiędzy satelitami – 105 cm, zasilanie 

– 142 cm, do PC – 142 cm
3,50 satelita – subwoofer – 122 cm, subwoofer  

– USB – 122 cm, subwoofer – PC – 121 cm 
3,50 pomiędzy satelitami – 126 cm, 

zasilanie/sygnałowy – 73 cm
3,00 pomiędzy satelitami – 120 cm, 

zasilanie – 124 cm, do PC – 130 cm
3,50

Wygoda obsługi zestawu 5% dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00
Regulacje dźwięku / ulokowanie regulatorów 5% głośność, tony niskie / na subwooferze 3,00 głośność, regulacja brzmienia / na satelicie 4,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na subwooferze 3,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na satelicie 3,00
Wejścia i wyjścia audio 5% gniazdo stereo mini-jack 3,00 wtyk mini-jack, wejście liniowe mini-jack 4,00 wtyk mini-jack, wyjście słuchawkowe 4,00 wtyk mini-jack 3,00 wtyk mini-jack 3,00 wtyk mini-jack 3,00 wtyk USB, wyjście słuchawkowe 4,00 wtyk mini-jack, wyjście słuchawkowe 4,00
Pobór energii podczas pracy / w trybie czuwania / wyłączony 2% 15 / 3,6 / 1,7 W 2,00 9 / 2,5 / 2 W 2,00 5 / 1,6 / 0,7 W 4,00 zasilanie z portu USB 5,00 zasilanie z portu USB 5,00 zasilanie z portu USB 5,00 zasilanie z portu USB 5,00 zasilanie z portu USB 5,00

SERWIS 5% dobra 4,40 dobra 4,00 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,00 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40
Okres gwarancji* 4% 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00
Strona WWW producenta 1% www.tracer.eu 6,00 www.alteclansing.net.pl 4,00 www.sweex.pl 6,00 www.logitech.pl 6,00 www.alteclansing.net.pl 4,00 www.emanta.com 6,00 www.sweex.pl 6,00 www.emanta.com 6,00

OCENA POŚREDNIA 100% 3,46 3,44 3,34 3,34 3,30 3,23 2,94 2,42
Punkty dodatnie i ujemne wyraźny przydźwięk z satelity -0,03 wbudowana karta dźwiękowa USB +0,05

Jakość dostateczna 3,46 dostateczna 3,44 dostateczna 3,34 dostateczna 3,34 dostateczna 3,30 dostateczna 3,20 dostateczna 2,99 mierna  2,42

Ocena zakupu niezbyt opłacalny zdecydowanie za drogi niezbyt opłacalny korzystny niezbyt opłacalny opłacalny opłacalny opłacalny3

Cena / najniższa cena znaleziona przez redakcję 75 zł / 63 zł (www.multum24.pl) 100 zł / 77 zł (www.pixmania.pl) 69 zł / 61 zł (www.net-s.pl) 54 zł / 46 zł (www.3kropki.pl) 69 zł / 65 zł (www.oleole.pl) 55 zł / 48 zł (http://multiplaneta.pl/) 49 zł / 45 zł (www.medialux.pl) 15 zł / 12 zł (www.ram.net.pl)
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