
1TrueCam
A7s 
Cena: 550 zł 2 Garmin 

Dash Cam 55 
Cena: 620 zł 3  Viofo

A119S 
Cena: 500 zł 4 Transcend 

DrivePro 230 
Cena: 580 zł 5 BlackVue 

DR650S-2CH 
Cena: 1750 zł 6 Blaupunkt 

BP 3.0 FHD GPS 
Cena: 400 zł 7 Rollei 

CarDVR-310 
Cena: 580 zł 8 NavGear 

MDV-2850 
Cena: 500 zł 9 Rollei 

CarDVR-71 
Cena: 230 zł

PoDSuMowANie 
wyNików TeSTu
Jak dobra jest jakość 
obrazu?

Najlepsza jakość obrazu 5,2 Dobra jakość obrazu 4,7 Druga najlepsza jakość 
obrazu

4,9 Dobre nagrania nocne 3,9 Akceptowalny obraz za 
dnia

4,1 Przeciętny obraz 3,4 Przeciętny obraz 3,9 Przeciętny obraz 3,6 wystarczający obraz 2,6

Test wizualny / przy szybkich 
ruchach

dość dobry obraz, dobra 
wierność szczegółów, 
kolory ok / płynny i dość 
ostry

5,0 naprawdę dobry i szczegó-
łowy obraz / trochę miękki 
obraz

5,0 mało szumów, trochę 
nieostry / dość płynny, 
porządna ostrość

4,0 ciemny, zaszumiony, dobra 
ostrość i szczegółowość / 
trochę się zacina, ostrość 
jeszcze ok

4,0 miękki obraz, trochę mało 
szczegółów / trochę miękki, 
poza tym ok

4,5 wyraźnie doostrzany, słabe 
nasycenie kolorów, ciemny, 
szumy / trochę rozmyty

3,5 mało szczegółów / miękki 
i nieostry, wahania jasności

3,5 mętny, miękki obraz, dobra 
szczegółowość / rozmyty 
i mocno się tnie

3,0 mocne szumy / miękki 
i nieostry

3,6

Maksymalna rozdzielczość / 
szczegółowość / doostrzanie / 
wrażenie z kolorów / szumy 
obrazu / kąt nagrywania

2304 x 1296 (30p) / wysoka / 
dobre / zadowalające / nie 
przeszkadzają/ trochę mały

5,5 2560 x 1440 (30p) / wysoka / 
dobre / zadowalające / nie 
przeszkadzają / dobry

5,3 1920 x 1080 (50p albo 60p) / 
zadowalająca / brak / 
zadowalające / nie 
przeszkadzają / duży

5,4 1920 x 1080 (25p albo 30p) / 
zadowalająca / dobre / 
wystarczające / przeszka-
dzają / duży

2,9 1920 x 1080 (25p albo 30p) / 
trochę niska / brak / dobre / 
nie przeszkadza / duży

5,1 1920 x 1080 (25p, 30p) / 
trochę niska / tak, 
przeszkadzają / dostateczne 
/  
nie przeszkadzają / bardzo 
duży

3,7 1920 x 1440 (30p) / 
zadowalająca / brak / dobre 
/ przeszkadzają / trochę 
mały

5,0 3840 x 2160 (25p albo 30p) / 
wysoka / dobre / dobre / nie 
przeszkadzają / duży

5,7 1280 x 720 (25p albo 30p) / 
trochę niska / brak / dobre / 
przeszkadzają / mały

2,5

Test wizualny: nagrania przy 
słabym świetle

lekkie szumy, numery 
rejestracyjne trudno 
rozpoznać

5,0 nieostry, numery rejestracyj-
ne trudne do rozpoznania

4,0 numery rejestracyjne 
trudne  
do rozpoznania

5,0 numery rejestracyjne 
trudne  
do rozpoznania, szumy 
obrazu

5,0 bardzo ciemny, mocne 
szumy, numery rejestracyj-
ne trudne do rozpoznania

3,0 nie można rozpoznać 
numerów rejestracyjnych, 
trochę ciemny

3,0 nie można rozpoznać 
numerów rejestracyjnych, 
przeszkadzające szumy

3,0 nie można rozpoznać 
numerów rejestracyjnych, 
nieostry

2,0 nie można rozpoznać 
numerów rejestracyjnych, 
trochę ciemny

2,0

Jak dobra jest jakość 
dźwięku?

5% Akceptowalny dźwięk 4,5 Dobry dźwięk 5,0 Przeciętny dźwięk 4,0 Akceptowalne brzmienie 4,5 Przeciętny dźwięk 4,0 wystarczający dźwięk 3,0 wystarczający dźwięk 3,0 wystarczający dźwięk 2,6 Przeciętny dźwięk 3,5

Test akustyczny trochę metaliczny, mowa 
dobra

4,5 czysty i ostry 5,0 lekkie dudnienie 4,0 głośny i czysty 4,5 trochę głuchy 4,0 płaski i nosowy, szumy 3,0 mocne szmy, jasny, płaski 3,0 nosowy i metaliczny dźwięk 2,6 lekkie przeszkadzające 
szumy, głuchy

3,5

Jakie narzędzia ma 
kamera?

Dobre wyposażenie 5,2 Mało informacji na 
wyświetlaczu

4,6 Brak akumulatora 4,3 Długi czas pracy  
na akumulatorze

4,8 Brak wyświetlacza 3,4 Najdłuższy czas pracy  
na akumulatorze

5,3 Przeciętny wyświetlacz 4,6 Bardzo dobry wyświe-
tlacz

3,3 Brak GPS 2,8

Czas pracy na akumulatorze 29 minut 2,6 31 minut 2,7 0 minut 2,0 68 minut 3,5 0 minut 2,0 72 minuty 3,6 58 minut 3,3 15 minut 2,3 20 minut 2,4
informacje na wyświetlaczu: 
funkcja nagrywania / pozostały 
czas nagrania / poziom 
akumulatora / data / godzina

tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / nie / tak / nie / nie 3,5 tak / nie / nie / tak / tak 3,5 tak / nie / tak / tak / tak 4,7 nie / nie / nie / nie / nie 1,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / nie / tak / tak / tak 4,7 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / nie / tak / tak / tak 4,7

Monitor: ekran dotykowy / 
wielkość (przekątna) / jasność

brak / 6,8 cm / dobra 4,1 brak / 5,1 cm / dobra 3,3 brak / 5,3 cm / wystarczają-
ca

2,8 brak / 6,3 cm / wystarczają-
ca

3,3 brak monitora 1,0 brak / 7,1 cm / dobra 4,3 brak / 5,9 cm / zadowalający 3,4 brak / 6 cm / dobra 3,8 brak / 5,8 cm / zadowalający 3,4

GPS jest 6,0 jest 6,0 jest 6,0 jest 6,0 jest 6,0 jest 6,0 jest 6,0 brak 1,0 brak 1,0
Łącza HDMi, uSB 4,7 wi-Fi, uSB 4,2 AV, uSB 3,5 wi-Fi, uSB 4,2 wi-Fi 2,0 HDMi, uSB 4,7 uSB 3,2 HDMi, wi-Fi, uSB 5,7 HDMi, uSB 4,7
Praktyczność podczas 
używania w samocho-
dzie

15% Przyssawka i klej 4,7 Tylko uchwyt przyklejany 4,7 Tylko uchwyt przyklejany 4,1 Tylko uchwyt na 
przyssawki

4,2 Tylko uchwyt przyklejany 3,7 Tylko uchwyt na 
przyssawki

3,7 Tylko uchwyt na 
przyssawki

4,5 Tylko uchwyt na 
przyssawki

4,5 Tylko uchwyt na 
przyssawki

4,5

waga z akumulatorem / szerokość 
x wysokość x długość

95 g / 10,3 x 5,1 x 4,0 cm 4,4 60 g / 5,6 x 4,1 x 3,5 cm 5,7 100 g / 5,2 x 3,5 x 8,3 cm 4,8 81 g / 6,3 x 7,0 x 3,5 cm 5,0 120 g / 11,8 x 3,6 x 4,4 cm 4,2 105 g / 8,1 x 6,5 x 4,2 cm 4,1 75 g / 5,7 x 3,0 x 5,8 cm 5,5 64 g / 6,1 x 7,1 x 2,9 cm 5,4 54 g / 6,2 x 6,8 x 2,7 cm 5,5

Akcesoria do mocowania 
dostarczone w komplecie

przyssawka na szybę, 
uchwyt przyklejany na 
szybę

6,0 uchwyt przyklejany na 
szybę

3,5 uchwyt przyklejany na 
szybę 

3,5 przyssawka na szybę 3,5 przyklejany uchwyt na 
szybę

3,5 przyssawka na szybę 3,5 przyssawka na szybę 3,5 przyssawka na szybę 3,5 przyssawka na szybę 3,5

Jak łatwa jest obsługa? Dobra, tylko trochę 
powoli

4,5 Sterowanie głosowe 4,3 Trudny w obsłudze 4,3 ok, dużo funkcji 4,5 Najdłuższy czas 
uruchamiania

4,1 Najszybszy czas 
uruchamiania

4,6 wiele trybów nagrywa-
nia

4,0 Najprostsza obsługa 4,9 Tylko instrukcja skrócona 3,8

Funkcje nagrywania wideo, foto, pętla (zapis 
manualny i automatyczny, 
ustawiana długość)

5,7 wideo, foto, zdjęcia 
przyspieszone, pętla 
(automatyczny zapis, 
ustawiana długość)

5,7 wideo, foto, zdjęcia 
przyspieszone, pętla (zapis 
ręczny i automatyczny, 
ustawiana długość)

6,0 wideo, foto, zdjęcia 
przyspieszone, pętla (zapis 
ręczny i automatyczny, 
ustawiana długość)

6,0 wideo, pętla (zapis ręczny 
i automatyczny, ustawiana 
długość)

5,5 wideo, foto, pętla (zapis 
ręczny i automatyczny, 
ustawiana długość)

5,7 wideo, foto, zdjęcia 
przyspieszone, zwolnione 
tempo, pętla (zapis ręczny 
i automatyczny, ustawiana 
długość)

6,0 wideo, foto, zdjęcia 
przyspieszone, zwolnione 
tempo, pętla (zapis ręczny 
i automatyczny, ustawiana 
długość)

6,0 wideo, foto, pętla (zapis 
ręczny i automatyczny, 
ustawiana długość)

5,7

instrukcja / język menu / menu 
kamery / obsługa

bardzo obszerna, łatwo 
zrozumiała / po polsku / 
bardzo przejrzyste / 
wygodna

5,6 obszerna w internecie, 
trochę trudno zrozumiała / 
po polsku / przejrzyste / 
wygodna

3,7 bardzo obszerna, łatwo 
zrozumiała / po polsku / 
trochę nieprzejrzyste / 
niewygodna

4,6 obszerna tylko w internecie, 
bardzo łatwo zrozumiała / 
po angielsku / przejrzysta / 
niewygodna

3,2 obszerna tylko w internecie, 
zrozumiała / po angielsku / 
bardzo przejrzyste / 
sterowanie tylko w aplikacji

3,5 bardzo obszerna, łatwo 
zrozumiała / po polsku / 
trochę nieprzejrzyste / 
trochę niewygodna

4,8 obszerna tylko w internecie, 
łatwo zrozumiała / po 
angielsku / przejrzyste / 
trochę niewygodna

3,5 bardzo obszerna, bardzo 
łatwo zrozumiała / po 
angielsku / przejrzyste / 
trochę niewygodna

5,2 obszerna tylko w internecie, 
łatwo zrozumiała / po 
angielsku / trochę 
nieprzejrzyste / trochę 
niewygodna

3,2

Sterowanie w aplikacji / głosowe nie / nie 1,0 nie / tak 3,5 nie / nie 1,0 tak / nie 3,5 tak / nie 3,5 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 tak / nie 3,5 nie / nie 1,0
Czas od włączenia do gotowości 
do pracy

4,7 s 2,3 7,5 s 2,0 5,1 s 2,0 2,6 s 4,4 22,0 s 2,0 1,7 s 5,3 4,1 s 2,9 7,9 s 2,0 3,9 s 3,1

Punkty dodatnie i ujemne informacje w filmie (stempel 
nagrania)

informacje w filmie (stempel 
nagrania)

informacje w filmie (stempel 
nagrania)

informacje w filmie, kamera 
tylna

informacje w filmie, dobre 
oprogramowanie

informacje w filmie (stempel 
nagrania)

JAkość bardzo dobra 5,1 bardzo dobra 4,7 bardzo dobra 4,5 dobra 4,4 dobra 4,3 dobra 4,2 dobra 4,2 dobra 3,8 dostateczna 3,2
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