
myPhone 
InfInIty 3G 
Cena: 799 zł

PentaGram 
monster X5 Pro 
Cena: 769 zł

GoClever 
InsIGnIa 530 lte 
Cena: 849 zł

myPhone 
s-lIne 16 GB 
Cena: 499 zł

modeCom 
XIno Z46 X4+ 
Cena: 519 zł

PodsumowanIe 
wynIków testu

Chipset: mediatek mt6592m 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-450 mP4 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 2000 mah 
wymiary: 137,6 x 67,9 x 7,7 mm 
waga: 133 gramy

Chipset: Qualcomm snapdragon 400 
msm8228  
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,4 Ghz 
GPu: adreno 305 
system operacyjny: android 4.3 
Pojemność akumulatora: 3000/6000 mah 
wymiary: 140,3 x 69,5 x 10,7 mm 
waga: 151/203 gramy (zależnie od 

Chipset: mediatek mt6582+mt6290 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 2450 mah 
wymiary: 147,5 x 75,7 x 10 mm 
waga: 160 gramów

Chipset: Qualcomm snapdragon 400 
msm8926 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,2 Ghz 
GPu: adreno 305 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 2500 mah 
wymiary: 141 x 69 x 8,9 mm  
waga: 139 gramów

Chipset: mediatek mt6582m 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 1800 mah 
wymiary: 138,6 x 69,3 x 9,4 mm 
waga: 140 gramów

Chipset: mediatek mt6582m 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 2050 mah 
wymiary: 132,1 x 67,5 x 11,6 mm 
waga: 158 gramów

Jakie jest podstawowe wyposażenie telefonu? 27% Infinity 3G jako jedyny telefon w 
teście ma dwuzakresową kartę wi-fi

4,00 Pojemniejszy akumulator monstera 
X5 Pro ma pojemność 6000 mah

3,74 Jedyny telefon w teście z 2 GB ram 3,97 live 2 lte ma modem lte, ale za to 
bardzo wolny modem 3G

3,59 w zestawie z s-line 16 GB 
otrzymamy ochronne, przezroczy-
ste plecki 

3,57 w zestawie z Xino Z46 X4+ 
otrzymamy firmowy futerał z 
klapką

3,49

Pamięć operacyjna 1% 1 GB 3,13 1 GB 3,00 2 GB 4,00 1 GB 3,00 1 GB 3,00 1 GB 3,00
wbudowana pamięć dla danych / dostępna dla użytkownika 5% 16 GB / 9,08 GB 4,00 4 GB / 798 mB 2,10 16 GB / 13,2 GB 3,65 4 GB / 2,21 GB 2,21 16 GB / 5,45 2,68 8 GB / 5,27 GB 2,66
obsługa kart pamięci 2% jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00
obsługa dwóch kart sIm / typ obsługiwanych kart sIm 1% brak (micro sIm) 1,00 jest, dualsIm standby / 2x micro 

sIm
4,00 jest, dualsIm standby / mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby / 2x micro 

sIm
4,00 jest, dualsIm standby /  mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby / 2x mini sIm 4,00

modem lte / modem 3G / zgodny z aero2 3% brak / 21,1 mb/s 900/2100 mhz / tak 4,00 brak / 21,1 mb/s 900/2100 mhz / tak 4,00 150 mb/s, 800/1800/2100/2600 
mhz / brak danych o szybkości, 
900/2100 mhz / tak

4,50 100 mb/s, 1800/2600 mhz / 7,2 
mb/s, 900/2100 mhz / tak

4,50 brak / 21,1 mb/s 900/2100 mhz / 
tak

4,00 brak / 21,1 mb/s, 900/2100 mhz / 
tak

4,00

karta wi-fi / siła sygnału dla sieci 2,4 Ghz w odległości 10 metrów od rutera / 
szybkość pobierania danych w sieci 2,4 Ghz, w odległości 10 metrów od 
rutera

2% dwuzakresowa, 802.11 a/b/g/n / -66 
dBm / 26–29 mb/s 

5,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n / 
-66 dBm / 22–26 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-67 dBm / 27–31 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-72 dBm / 10–31 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-76 dBm / 23–29 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-88 dBm / 12–20 mb/s

3,00

moduł Bluetooth / odbiornik GPs / nfC 3% Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00 Bluetooth 3.0 / GPs i Glonass / 
brak

4,50 Bluetooth 4.0 le / GPs / brak 4,50 Bluetooth 4.0 / GPs i Glonass / 
brak

4,50 Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00 Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00

wbudowane czujniki 1% akcelerometr, oświetlenia, 
zbliżeniowy

3,00 akcelerometr, oświetlenia, 
zbliżeniowy, pola magnetycznego

4,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia, pola magnetycznego

4,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia, pola magnetycznego, 
położenia

4,00

Port usB 1% usB 2.0 z obsługą otG 5,00 usB 2.0 z obsługą otG 5,00 usB 2.0 z obsługą otG 5,00 usB 2.0 z obsługą otG 5,00 usB 2.0 bez obsługi otG 3,00 usB 2.0 z obsługą otG 5,00
współczynnik sar (głowa / ciało, dane producenta) 0,434 w/kg / 0,572 w/kg producent nie udostępnił danych 0,257 w/kg / 0,391 w/kg 0,335 w/kg / 0,595 w/kg 0,699 w/kg / 0,509 w/kg 0,792 w/kg / 0,627 w/kg
wyposażenie fabryczne 3% instrukcja, ładowarka, przewód usB, 

słuchawki, folia ochronna do 
samodzielnego montażu, 

3,00 instrukcja, ładowarka, przewód usB, 
słuchawki, dodatkowy akumulator o 
pojemności 6000 mah z dodat-

5,00 lakoniczna instrukcja, ładowarka, 
przewód usB, słuchawki, folia 
ochronna na ekran naklejona 

4,00 instrukcja, ładowarka, przewód 
usB, słuchawki, folia ochronna 
fabrycznie naklejona na ekran

3,00 instrukcja, ładowarka, przewód usB, 
słuchawki, folia ochronna do 
samodzielnego montażu, przezroczy-

4,00 lakoniczna, instrukcja, ładowarka, 
przewód usB, słuchawki, sztywny 
futerał z klapką, folia ochronna 

4,00

Jakość wykonania 5% bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dostateczna 3,00
Jaka jest jakość ekranu i wyświetlanego obrazu? 18% ekran Infinity 3G chroniony jest 

szkłem typu Corning Gorilla Glass 3
4,81 ekran monstera X5 Pro osiąga 

luminancję bieli na bardzo wysokim 
poziomie 655 cd/m2

4,80 ekran Insigni 530 lte należy do 
ścisłej testowej czołówki

4,80 ekran świeci najsłabiej w teście, ale 
wyświetla obraz o najlepszym 
współczynniku kontrastu

4,24 4,7-calowy ekran hd s-line’a ma 
największą gęstość upakowania 
pikseli obrazu w teście

4,49 do jakości ekranu Xino trudno mieć 
zastrzeżenia, ale jeszcze trudniej 
wskazać jego wybitne strony

3,91

typ ekranu / przekątna / rozdzielczość / gęstość upakowania pikseli 4% lCd IPs / 4,7 cala / 720 x 1280 pikseli / 
320 ppi

4,97 lCd IPs / 5 cali / 720 x 1280 pikseli / 
293 ppi

4,79 lCd IPs / 5,3 cala / 720 x 1280 pikseli / 
277 ppi

4,68 lCd IPs / 5 cali / 720 x 1280 pikseli / 
293 ppi

4,79 lCd IPs / 4,7 cala / 720 x 1280 pikseli / 
320 ppi

4,97 lCd IPs / 4,6 cala / 540 x 960 pikseli / 
239 ppi

3,93

subiektywna jakość wyświetlanego obrazu 5% bardzo dobra – kolory przyjemne 
dla oka, dobre kąty widzenia

5,00 bardzo dobra – kolory przyjemne 
dla oka, dobre kąty widzenia

5,00 bardzo dobra – kolory przyjemne 
dla oka, dobre kąty widzenia

5,00 dobra – kolory przyjemne dla oka, 
dobre kąty widzenia. w trybie auto 
podświetlenie zbyt ciemne

4,00 bardzo dobra – kolory przyjemne 
dla oka, dobre kąty widzenia

5,00 dobra – dobre kąty widzenia, 
rozdzielczość obrazu mogłaby być 
wyższa

4,00

kąty widzenia / temperatura wyświetlanej bieli 2% dobre / 8130 k 4,00 dobre / 8210 k 4,00 dobre / 6620 k 4,00 dobre / 8910 k 4,00 dobre / 7880 k 4,00 dobre / 7180 k 4,00
maksymalna luminancja bieli / kontrast (automatyczna regulacja jasności) 4% 400 cd/m2 / 1081:1 (jest) 4,41 655 cd/m2 / 1559:1 (jest) 5,56 588 cd/m2 / 1225:1 (jest) 5,19 268 cd/m2 / 1914:1 (jest) 4,81 451 cd/m2 / 980:1 (jest) 4,49 386 cd/m2 / 897:1 (jest) 4,18
warstwa ochronna ekranu / precyzja pracy warstwy dotyku 2% Corning Gorilla Glass 3 / dobra 6,00 brak danych / dobra 3,00 dragontrail / dobra 5,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00
liczba jednocześnie rozpoznawanych punktów styku 1% 5 4,00 10 6,00 5 4,00 5 4,00 5 4,00 5 4,00
Czy smartfon jest wygodny w codziennej obsłudze? 17% elegancki i wygodny smartfon 4,34 Z pojemniejszą baterią staje się 5,18 smartfon z największym ekranem 4,16 dobra wydajność akumulatora 4,03 najsłabszy akumulator w teście 3,49 Xino nie ma diody powiadomień 3,85
subiektywna wygoda obsługi telefonu 5% elegancki, dobrze leżący w dłoni 

smartfon, sprawnie reaguje na 
wydawane polecenia. dobrze 
spolszczony system

5,00 z mniejszą baterią jest zgrabnym i 
dobrze leżącym w dłoni 
urządzeniem, a z większą staje się 
grubą i ciężką cegłą

4,50 duży, smukły, ciężki, ale i dobrze 
leżący  
w dłoni, system sprawnie reaguje 
na polecenia, jest też dobrze 
spolszczony

4,50 dobrze leży w dłoni, choć  
jednoręczna obsługa może być 
kłopotliwa. system nie został do 
końca spolszczony

4,00 rozsądny gabarytowo i wagowo. 
dobrze leżący w dłoni, system 
sprawnie reaguje na wydawane 
polecenia

4,50 to niewielki, ale stosunkowo ciężki 
telefon, dołączony futerał z klapką 
nie wygasza ekranu  
i nie budzi telefonu

4,00

Przyciski sterujące pracą systemu operacyjnego 1% 3, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00 3, dotykowe, podświetlane, pod 
ekranem

5,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00

wydajność akumulatora (odtwarzanie filmu sd z zasobów sieci wi-fi) 10% 5 godzin 20 minut 3,77 11 godzin 15 minut / 24 godziny 25 
minut

5,75 5 godzin 10 minut 3,72 6 godzin 45 minut 4,25 3 godziny 15 minut 3,08 5 godzin 50 minut 3,94

dioda powiadomień (obsługa gestów) 1% jest (jest) 6,00 jest (jako podświetlanie środkowego 
przycisku) (brak)

3,00 jest, pojedyncza ponad ekranem 
(jest)

6,00 brak (brak) 1,00 brak (brak) 1,00 brak (brak) 1,00

Czy smartfon jest dostatecznie wydajny? 20% dobra wydajność w testach i w 
grach

3,94 smartfon dostatecznie wydajny 3,06 smartfon dostatecznie wydajny 3,13 smartfon dostatecznie wydajny 3,00 smartfon dostatecznie wydajny 3,27 smartfon dostatecznie wydajny 3,03

wydajność w benchmarkach1 10% dobra (27 902 / 366 / 2026 / 14 / 
4382 / 3580 / 9711 / 144,4 / 45,7)

3,63 dostateczna (19 763 / 290 / 1133 / 
10 / 2791 / 3034 / 4512 / 68,6 / 11,5)

3,11 dostateczna (18 535 / 355 / 1185 / 
7,1 / 2057 / 2134 / 4835 / 119,7 / 
22,8)

3,01 dostateczna (17 624 / 334 / 1122 / 
10 / 2828 / 2259 / 4280 / 66,4 / 11,5)

2,99 dostateczna (18 959 / 354 / 1183 / 7 / 
2086 / 1975 / 4873 / 114,4 / 39,4)

3,04 dostateczna (19 564 / 354 / 1183 / 
9,4 / 2121 / 2172 / 4954 / 124,2 / 
23,3)

3,06

obsługa gier: real racing 3 / eternity warriors 3 / angry Birds Go! 10% dobra, animacja nie jest idealnie 
płynna, ale jakość grafiki najlepsza w 
teście / dostateczna, animacja 
minimalnie się przycina / bardzo 
dobra

4,25 mierna, animacja płynna, ale 
smartfon często wychodzi z gry / 
dostateczna, gra nieznacznie się 
przycina / dobra 

3,00 dostateczna, animacja nie jest w 
pełni płynna, przycina się dźwięk / 
dostateczna, gra nieznacznie się 
przycina / dobra

3,25 aplikacja zgłasza błąd podczas 
uruchamiania się / dostateczna, 
animacja przycina się / dobra

3,00 dobra / dostateczna, gra 
nieznacznie się przycina / dobra

3,50 dobra / gra nie uruchamia się 
poprawnie / dobra 

3,00

Jaka jest jakość wbudowanego aparatu? 8% Przedni aparat zapisuje filmy tylko 
do rozdzielczości 640 x 480 pikseli

4,13 aparat monstera miewa kłopoty z 
poprawnym ustawieniem balansu 
bieli

4,19 dobra jakość wykonywanych zdjęć 4,06 aparat live’a 2 lte rejestruje nieco 
zbyt intensywne kolory

4,44 lampa doświetlająca 
fotografowaną scenę nie zachwyca

4,00 lampa doświetlająca 
fotografowaną scenę nie zachwyca

4,00

rozdzielczość tylnego aparatu / rozdzielczość zapisu filmów 1% 8 megapikseli (zdjęcia wykonuje z 
interpolowaną rozdzielczością 13 

5,00 13 megapikseli  (zdjęcia wykonuje z 
interpolowaną rozdzielczością 18 

5,50 13 megapikseli / 1080/30p 5,50 13 megapikseli / 1080/30p 5,50 8 megapikseli / 1088/30p 5,00 8 megapikseli / 1080/30p 5,00

autofocus / lampa doświetlająca scenę 1% jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest (dla tylnego i przedniego 
aparatu)

5,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00

Jakość zdjęć wykonywanych głównym aparatem 5% dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00
rozdzielczość przedniego aparatu / rozdzielczość zapisu filmów 1% 5 megapikseli / 480/30p 4,00 2 megapiksele / 720/30p 4,00 2 megapiksele / 480/20p 3,00 5 megapikseli / 720/30p 5,00 2 megapiksele / 480/30p 3,00 2 megapiksele / 480/20p 3,00
Jaka jest jakość dźwięku oferowanego przez smartfon? 10% smartfon ma najlepiej brzmiące 

słuchawki w teście
3,95 dobry zasięg pracy z bezprzewodowy-

mi słuchawkami
4,20 Gdy telefon leży, dźwięk z głośnika jest 

silnie tłumiony
3,85 dobra jakość dźwięku na wyjściu 

słuchawkowym
4,05 Gdy telefon leży, dźwięk z głośnika jest 

silnie tłumiony
3,85 słaba jakość dołączonych 

słuchawek
3,75

Jakość połączeń głosowych / system głośnikowy, ulokowanie głośnika 3% dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dostateczna2 / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

3,50 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00

Jakość dźwięku z wbudowanego głośnika / z dołączonego zestawu 
słuchawkowego

2% dostateczna / dostateczna 3,50 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / dostateczna 3,00 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / dostateczna 3,00

Jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym 3% dość dobra 3,50 dobra 4,50 dość dobra 3,50 dobra 4,50 dość dobra 3,50 dość dobra 3,50
Jakość dźwięku Bluetooth i poprawny zasięg pracy 1% dobra, do 5 metrów 4,00 bardzo dobra, do 10 metrów 5,00 dobra, do 7,5 metra 4,50 dobra, do 7,5 metra 4,50 dobra, do 7,5 metra 4,50 dobra, do 5 metrów 4,00
radio fm 1% jest, z rds, z możliwością 

nagrywania
6,00 jest, z rds, z możliwością 

nagrywania
6,00 jest, z rds, z możliwością 

nagrywania
6,00 jest, z rds, z możliwością 

nagrywania
6,00 jest, z rds, z możliwością 

nagrywania
6,00 jest, bez rds, z możliwością 

nagrywania
5,00

Punkty dodatnie i ujemne

 Jakość 100% dobra 4,20 dobra 4,12 dobra 3,98 dobra 3,78 dobra 3,72 dobra 3,60

21 3 4 5 6

1 (antutu Benchmark, Geekbench 3 single, Geekbench 3 multi, GfXBench t-rex fps, 3dmark Ice storm extreme, PCmark, Basemark X medium, 
androbench sequential read mB/s, androbench sequenial write mB/s); 2 w słuchawce dobra, ale po stronie naszego rozmówcy dźwięk jest 

lark 
CIrrus 5 
Cena: 449 zł

neXo 
handy 
Cena: 399 zł

myPhone 
hammer Iron 
Cena: 399 zł

GoClever 
Quantum 2 500 
Cena: 449 zł

lark 
CIrrus 4.5 
Cena: 349 zł

manta 
Quad tItan 
msP5006 
Cena: 380 zł

PodsumowanIe 
wynIków testu

Chipset: mediatek mt6582 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPs: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 1800 mah 
wymiary: 150 x 75 x 11,3 mm 
waga: 135 gramów

Chipset: mediatek mt6582m 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 1700 mah 
wymiary: 138,5 x 68,5 x 9,9 mm 
waga: 138 gramów

Chipset: mediatek mt6572 
Procesor: 2x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP1 
system operacyjny: android 4.2 
Pojemność akumulatora: 1800 mah 
wymiary: 123 x 66,1 x 18,5 mm 
waga: 160 gramów

Chipset: mediatek mt6582m 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 2200 mah 
wymiary: 145,7 x 72,9 x 10 mm 
waga: 148 gramów

Chipset: mediatek mt6582 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,3 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 1600 mah 
wymiary: 133,7 x 67 x 11,2 mm 
waga: 120 gramów

Chipset: spreadtrum sC7731G 
Procesor: 4x Cortex-a7, 1,2 Ghz 
GPu: mali-400 mP2 
system operacyjny: android 4.4 
Pojemność akumulatora: 1800 mah 
wymiary: 143 x 72,1 x 9 mm 
waga: 160 gramów

Jakie jest podstawowe wyposażenie telefonu? 27% w zestawie z Cirrusem 5 otrzymamy 
kod licencyjny do nawigacji 
mapamap 

3,38 Port usB nexo handy nie wspiera 
techniki otG

3,25 karta wi-fi smartfona słabo 
sprawdziła się podczas pracy w 
dalszej odległości od rutera

3,23 odbiornik GPs GoClevera nie 
obsługuje standardu Glonass

3,36 lark nie udostępnia danych na 
temat promieniowania sar 

3,18 modem 3G manty nie jest zgodny z 
kartami aero2

3,16

Pamięć operacyjna 1% 1 GB 3,00 1 GB 3,00 1 GB 3,00 1 GB 3,00 1 GB 3,00 512 mB 2,00
wbudowana pamięć dla danych / dostępna dla użytkownika 5% 8 GB / 6,03 2,75 8 GB / 6,03 GB 2,75 4 GB / 1,31 GB 2,16 8 GB / 5,91 GB 2,74 8 GB / 6,03 2,75 4 GB / 1,1 GB 2,14
obsługa kart pamięci 2% jest, do 32 GB 4,00 jest, do 64 GB 5,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00 jest, do 32 GB 4,00
obsługa dwóch kart sIm / typ obsługiwanych kart sIm 1% jest, dualsIm standby / mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby / 2x mini sIm 4,00 jest, dualsIm standby / mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby / mini sIm + 

micro sIm
4,00 jest, dualsIm standby / mini sIm + 

micro sIm
4,00

modem lte / modem 3G / zgodny z aero2 3% brak / brak danych o szybkości,  
900/2100 mhz / tak

3,00 brak / 7,2 mb/s, 900/2100 mhz / 
szybkość modemu niezgodna z 
regulaminem aero2

3,00 brak / 21,1 mb/s, 850/2100 mhz / 
brak

3,50 brak / 21,1 mb/s 900/2100 mhz / 
tak

4,00 brak / brak danych o szybkości,  
900/2100 mhz / tak

3,00 brak / 21,1 mb/s / 2100 mhz / nie 3,50

karta wi-fi / siła sygnału dla sieci 2,4 Ghz w odległości 10 metrów od rutera / 
szybkość pobierania danych w sieci 2,4 Ghz, w odległości 10 metrów od rutera

2% jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-74 dBm / 15–23 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-77 dBm / 15–21 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-71 dBm / 0–3 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-78 dBm / 26–28 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-82 dBm / 20–31 mb/s

3,00 jednozakresowa, Ieee 802.11 b/g/n 
/  
-66 dBm / 18–21 mb/s

3,00

moduł Bluetooth / odbiornik GPs / nfC 3% Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00 Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00 Bluetooth 4.0 / GPs / brak 4,00 jest, brak danych o standardzie / 
GPs / brak

3,00 jest, brak danych o standardzie / 
GPs / brak

3,00 Bluetooth 2.1 edr / GPs / brak 3,00

wbudowane czujniki 1% akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, oświetlenia, zbliżeniowy 3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00 akcelerometr, zbliżeniowy, 
oświetlenia

3,00

Port usB 1% usB 2.0 bez obsługi otG 3,00 usB 2.0 bez obsługi otG 3,00 usB 2.0 (gniazdo umieszczone zbyt 
głęboko  
w obudowie)

3,00 usB 2.0 bez obsługi otG 3,00 usB 2.0 bez obsługi otG 3,00 usB 2.0 bez obsługi otG 3,00

współczynnik sar (głowa / ciało, dane producenta) producent nie udostępnił danych 0,233 w/kg / 0,292 w/kg 0,473 w/kg / 0,964 w/kg producent nie udostępnił danych producent nie udostępnił danych producent nie udostępnił danych
wyposażenie fabryczne 3% lakoniczna instrukcja, ładowarka, 

przewód usB, słuchawki, folia 
naklejona na ekran, kod do 
mapamap oraz kod na audiobook i 
e-book 

4,00 instrukcja, ładowarka, przewód usB, 
słuchawki

3,00 instrukcja, ładowarka, przewód 
usB, słuchawki, hartowane szkło 
ochronne na ekran, klucz do 
odkręcania tylnego panelu

4,00 lakoniczna, polskojęzyczna 
instrukcja, ładowarka, przewód 
usB, słuchawki, folia ochronna na 
ekran do samodzielnego montażu

3,00 lakoniczna instrukcja, ładowarka, 
przewód usB, słuchawki, folia 
naklejona fabrycznie na ekran, kod 
do mapamap oraz na audiobook i 
e-book 

4,00 lakoniczna, polskojęzyczna 
instrukcja, ładowarka, przewód 
usB, słuchawki, folia ochronna 
fabrycznie naklejona na ekran 

3,00

Jakość wykonania 5% dobra 3,50 dostateczna 3,00 dostateczna 3,00 dobra 4,00 dostateczna 3,00 dobra 4,00
Jaka jest jakość ekranu i wyświetlanego obrazu? 18% duży ekran o niewielkiej 

rozdzielczości
3,91 Prezentowane na ekranie kolory są 

silnie oziębione
3,88 hammer Iron ma najgorszy ekran 

w teście
2,84 dobry ekran w stosunkowo 

niedrogim smartfonie
4,38 Prezentowane na ekranie kolory są 

silnie oziębione
3,56 dotyk rozpoznaje jednocześnie 

tylko dwa punkty styku
3,76

typ ekranu / przekątna / rozdzielczość / gęstość upakowania pikseli 4% lCd IPs / 5,25 cala / 540 x 960 pikseli / 
209 ppi

3,73 lCd IPs / 4,7 cala / 540 x 960 pikseli / 
234 ppi

3,90 lCd tn / 3,5 cala / 320 x 480 pikseli / 
160 ppi

2,40 lCd IPs / 5 cali / 720 x 1280 pikseli / 
293 ppi

4,43 lCd IPs / 4,5 cala / 480 x 854 piksele / 
217 ppi

3,28 lCd IPs / 5 cali / 540 x 960 pikseli / 
220 ppi

3,80

subiektywna jakość wyświetlanego obrazu 5% dobra – dobre kąty widzenia, 
rozdzielczość obrazu mogłaby być 
wyższa

4,00 dobra – kolory zbyt zimne, dobre 
kąty widzenia, rozdzielczość obrazu 
mogłaby być wyższa

3,50 mierna – niewielka rozdzielczość, mała 
przekątna, słabe kąty widzenia, słaba 
czytelność na zewnątrz

2,00 bardzo dobra – kolory przyjemne dla 
oka, dobre kąty widzenia i 
rozdzielczość wyświetlanego obrazu

5,00 dobra – kolory zbyt zimne, dobre 
kąty widzenia, rozdzielczość obrazu 
mogłaby być nieco wyższa

3,50 dobra – kolory przyjemne dla oka, 
dobre kąty widzenia, rozdzielczość 
obrazu mogłaby być wyższa

4,00

kąty widzenia / temperatura wyświetlanej bieli 2% dobre / 8260 k 4,00 dobre / 10 600 k 4,00 słabe / 12 400 k 2,50 dobre / 7360 k 4,00 dobre / 11 200 k 4,00 dobre / 6460 k 4,00
maksymalna luminancja bieli / kontrast (automatyczna regulacja jasności) 4% 479 cd/m2 / 785:1 (jest) 4,38 554 cd/m2 / 839:1 (jest) 4,69 415 cd/m2 / 741:1 (jest) 4,12 509 cd/m2 / 848:1 (jest) 4,54 507 cd/m2 / 685:1 (jest) 4,38 461 cd/m2 / 853:1 (jest) 4,39
warstwa ochronna ekranu / precyzja pracy warstwy dotyku 2% brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dobra 3,00 brak danych / dostateczna 2,50
liczba jednocześnie rozpoznawanych punktów styku 1% 5 4,00 5 4,00 5 4,00 5 4,00 2 2,00 2 2,00
Czy smartfon jest wygodny w codziennej obsłudze? 17% rozbudowany system świetlnych 

powiadomień
3,79 handy nie ma diody powiadomień 3,48 hammer Iron ma wodoodporną 

obudowę
4,26 słaba wydajność akumulatora 3,34 Przyciski sterujące bez 

podświetlenia
3,55 słaba wydajność akumulatora 3,04

subiektywna wygoda obsługi telefonu 5% telefon dość duży i ciężki, dobra 
płynność pracy systemu, który nie 
został całkowicie przetłumaczony 
na język polski

4,00 handy to zgrabny i dobrze leżący w 
dłoni smartfon, ale jego wykonanie 
jest niezbyt eleganckie, dobra 
płynność pracy systemu

4,00 smartfon dobrze leży w dłoni, słabą 
jakość ekranu  
i niezbyt dobrą wydajność ma nam za 
to zrekompen-  
sować wodo- i pyłoszczelność 
urządzenia

3,00 duża przekątna ekranu utrudnia 
jednoręczną obsługę smartfona, 
brak podświetlenia przycisków pod 
ekranem

4,00 lekki, zgrabny i dobrze leżący w 
dłoni telefon, dobra płynność pracy 
systemu

4,00 telefon dobrze leży w dłoni, na 
wydawane polecenia reaguje z 
minimalnym opóźnieniem, system 
nie został do końca spolszczony

3,00

Przyciski sterujące pracą systemu operacyjnego 1% 3, dotykowe, pod ekranem, 
niepodświetlane

3,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
niepodświetlane

3,00 4, dotykowe, pod ekranem, 
podświetlane

5,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
niepodświetlane

3,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
niepodświetlane

3,00 3, dotykowe, pod ekranem, 
niepodświetlane

3,00

wydajność akumulatora (odtwarzanie filmu sd z zasobów sieci wi-fi) 10% 4 godziny 40 minut 3,55 4 godziny 35 minut 3,52 7 godzin 55 minut 4,64 3 godziny 50 minut 3,27 4 godziny 55 minut 3,64 3 godziny 50 minut 3,27
dioda powiadomień (obsługa gestów) 1% jest, 3 diody led na dole obudowy 

(brak)
6,00 brak (brak) 1,00 jest (brak) 6,00 brak (brak) 1,00 brak (brak) 1,00 brak (brak) 1,00

Czy smartfon jest dostatecznie wydajny? 20% smartfon dostatecznie wydajny 3,27 smartfon dostatecznie wydajny 3,24 wydajność poniżej dostatecznej 2,70 smartfon dostatecznie wydajny 3,13 smartfon dostatecznie wydajny 3,29 mała ilość pamięci operacyjnej 
może być wydajnościowym 
problemem

2,35

wydajność w benchmarkach1 10% dostateczna (18 962 / 350 / 1181 / 
9,4 / 2111 / 2061 / 4962 / 118,3 / 
21,1)

3,03 dostateczna (19 228 / 354 / 1187 / 
9,3 / 2122 / 2158 / 4957 / 106,2 / 6,6)

2,98 dostateczna (12 588 / 324 / 586 / 
6,7 / 937 / 1484 / 2240 / 77 / 11,6)

2,65 dostateczna (18 624 / 353 / 1182 / 7 
/ 2062 / 1981 / 4845 / 129,5 / 25,6)

3,01 dostateczna (19 760 / 349 / 1180 / 
9,7 / 2124 / 2176 / 4959 / 127,1 / 
24,3) 

3,07 dostateczna (16 159 / 322 / 997 / 0 / 
1948 / 2181 / 4397 / 50,1 / 8,6)

2,70

obsługa gier: real racing 3 / eternity warriors 3 / angry Birds Go! 10% dobra /  dostateczna, gra lekko się 
przycina / dobra

3,50 dostateczna, podczas gry przycina 
się nieco muzyka  / dostateczna, 
animacja momentami się przycina / 
dobra

3,50 dostateczna, słaba rozdzielczość 
grafiki / dostateczna, gra lekko się 
przycina / dostateczna, animacja nie 
jest optymalnie płynna

2,75 dostateczna, animacja nie jest w 
pełni płynna / dostateczna, gra 
nieco się przycina / dobra

3,25 dobra / dostateczna, gra lekko się 
przycina / dobra

3,50 mierna, tnie się muzyka, gra reaguje z 
opóźnie- 
niem na wydawane polecenia/ 
telefon nie jest kompatybilny z grą / 
mierna, gra się przycina

2,00

Jaka jest jakość wbudowanego aparatu? 8% lewa połowa zdjęć z testowego 
Cirrusa 5 była nieostra

3,25 smartfon wykonuje zdjęcia o 
dostatecznej jakości

3,31 2-megapikselowym aparatem 
hammera Iron nie wykonamy 
dobrych zdjęć 

2,25 testowy egzemplarz Quantum 2 
500 wykonywał zdjęcia z wieloma 
rozmazanymi obszarami

wbudowana lampa doświetlająca 
praktycznie nic nie daje

2,38 aparat wolno działa i zapewnia 
słabą jakość zdjęć

2,56

rozdzielczość tylnego aparatu / rozdzielczość zapisu filmów 1% 8 megapikseli / 1088/30p 5,00 5 megapikseli / 1088/30p 4,50 2 megapiksele / 720/20p 2,00 5 megapikseli (zdjęcia wykonuje z 
interpolowaną rozdzielczością 8 
megapikseli) / 1080/30p

4,50 5 megapikseli / 1088/20p 4,00 5 megapikseli / 720/20p 3,50

autofocus / lampa doświetlająca scenę 1% jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00 brak / jest, pojedyncza, diodowa 3,00 jest / jest, pojedyncza, diodowa 4,00
Jakość zdjęć wykonywanych głównym aparatem 5% dostateczna 3,00 dostateczna 3,00 mierna 2,00 mierna 2,00 mierna 2,00 mierna 2,00
rozdzielczość przedniego aparatu / rozdzielczość zapisu filmów 1% 0,3 megapiksela / 480/15p 2,00 2 megapiksele / 480/20p 3,00 0,3 megapiksela / 480/7p 2,00 2 megapiksele /  480/20p 3,00 0,3 megapiksela / 480/20p 2,00 2 megapiksele / 480/20p 3,00
Jaka jest jakość dźwięku oferowanego przez smartfon? 10% słaba jakość dołączonych 

słuchawek
3,90 słaba jakość dołączonych 

słuchawek
3,85 Głośnik hammera Iron gra bardzo 

głośno
3,55 słaba jakość dołączonych 

słuchawek
3,80 słaba jakość bezprzewodowego 

dźwięku
3,70 aplikacja do słuchania radia nie 

obsługuje rds
3,85

Jakość połączeń głosowych / system głośnikowy, ulokowanie głośnika 3% dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dostateczna / monofoniczny, na górze 
tylnego panelu

3,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00 dobra / monofoniczny, na dole 
tylnego panelu

4,00

Jakość dźwięku z wbudowanego głośnika / z dołączonego zestawu 
słuchawkowego

2% dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75 dostateczna / słaba 2,75

Jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym 3% dość dobra 3,50 dość dobra 3,50 dość dobra 3,50 dość dobra 3,50 dość dobra 3,50 dość dobra 4,00
Jakość dźwięku Bluetooth i poprawny zasięg pracy 1% bardzo dobra, do 10 metrów 5,00 dobra, do 7,5 metra 4,50 dobra, do 7,5 metra 4,50 dobra, do 5 metrów 4,00 słaba, dźwięk bardzo cichy i 3,00 dobra, do 5 metrów 4,00

radio fm 1% jest, z rds, z możliwością 
nagrywania

6,00 jest, z rds, bez możliwości 
nagrywania

6,00 jest, z rds, z możliwością 
nagrywania

6,00 jest, z rds, z możliwością 
nagrywania

6,00 jest, z rds, z możliwością 
nagrywania

6,00 jest, bez rds, z możliwością 
nagrywania

5,00

Punkty dodatnie i ujemne wzmocniona, wodo- i pyłoodporna 
konstrukcja (IP67)

 Jakość 100% dobra 3,56 dostateczna 3,47 dostateczna 3,38 dostateczna 3,38 dostateczna 3,32 dostateczna 3,11

7 8 9 9 11 12

1 (antutu Benchmark, Geekbench 3 single, Geekbench 3 multi, GfXBench t-rex fps, 3dmark Ice storm extreme, PCmark, Basemark X medium, 
androbench sequential read mB/s, androbench sequenial write mB/s)
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