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Podsumowanie wyników testu LaCie Porsche Design Mobile Drive 1TB

2,5 cala, łącze USB 3.0 (Typ C); 931 GB
Cena: 530 zł (56,92 gr za 1 GB)

Freecom mHDD Slim 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 445 zł (47,80 gr za 1 GB)

Toshiba Canvio Premium 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 300 zł (32,22 gr za 1 GB)

Seagate Backup Plus Ultra Slim 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 300 zł (32,22 gr za 1 GB)

Western Digital My Passport Ultra 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 280 zł (30,08 gr za 1 GB)

Verbatim Store ’n’ Go GEN2 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 250 zł (26,85 gr za 1 GB)

SanDisk Extreme 900 Portable SSD 480 GB
łącze USB-3.1 (Typ C); 447 GB
Cena: 1350 zł (3,02 zł za 1 GB)

Transcend ESD400 512 GB
łącze USB 3.0; 477 GB
Cena: 810 zł (1,70 zł za 1 GB)

Jak szybka jest pamięć? 66% Akceptowalna szybkość 3,70 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,65 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,63 Akceptowalna szybkość 3,68 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,63 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,61 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,99 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,72
Szybkość kopiowania zdjęć, filmów i muzyki (zapis danych) / szybkość kopiowania 
zdjęć, filmów i muzyki (odczyt danych)

50% powoli (93,6 MB/s) /  
trochę powoli (127,7 MB/s)

3,73 powoli (91,4 MB/s) / 
trochę powoli (129,1 MB/s)

3,72 trochę powoli (114,2 MB/s) /  
trochę powoli (114,2 MB/s)

3,79 powoli (92,7 MB/s) / 
trochę powoli (124,0 MB/s)

3,71 trochę powoli (111,8 MB/s) / 
trochę powoli (112,3 MB/s)

3,76 trochę powoli (113,4 MB/s) / 
trochę powoli (113,0 MB/s)

3,77 bardzo szybko (445,6 MB/s) / 
bardzo szybko (497,8 MB/s)

5,99 bardzo szybko (314,3 MB/s) / 
bardzo szybko (377,8 MB/s)

5,71

Szybkość ciągłego transferu: maksymalna szybkość zapisu danych / odczytu 
danych / na prawie pełnym dysku: zapis danych / odczyt danych

10% powoli (123,0 MB/s) /  
powoli (130,8 MB/s) / 
trochę powoli (58,0 MB/s) /  
powoli (57,4 MB/s)

3,54 trochę powoli (139,0 MB/s) /  
powoli (140,0 MB/s) / 
trochę powoli (75,0 MB/s) /  
powoli (74,4 MB/s)

3,67 powoli (114,9 MB/s) /  
powoli (119,4 MB/s) / 
powoli (62,4 MB/s) /  
powoli (63,3 MB/s)

3,44 powoli (118,9 MB/s) / 
powoli (137,9 MB/s) /
trochę powoli (70,4 MB/s) / 
powoli (61,2 MB/s)

3,56 powoli (114,7 MB/s) / 
powoli (118,4 MB/s) /
powoli (57,4 MB/s) / 
powoli (59,8 MB/s)

3,43 powoli (115,1 MB/s) / 
powoli (118,0 MB/s) /
powoli (61,6 MB/s) / 
powoli (62,5 MB/s)

3,43 bardzo szybko (656,0 MB/s) / 
bardzo szybko (624,7 MB/s) /
bardzo szybko (656,0 MB/s) / 
bardzo szybko (624,7 MB/s)

6,00 bardzo szybko (409,4 MB/s) / 
bardzo szybko (434,7 MB/s) /
bardzo szybko (409,4 MB/s) / 
bardzo szybko (434,7 MB/s)

5,61

Szybkość wyszukiwania plików na dysku (przeciętny czas dostępu) 6% trochę powoli (13,66 ms) 3,62 powoli (17,34 ms) 2,99 powoli (19,55 ms) 2,61 trochę powoli (13,76 ms) 3,61 powoli (17,69 ms) 2,92 powoli (19,51 ms) 2,61 bardzo szybko (0,07 ms) 5,99 bardzo szybko (0,07 ms) 5,99
Jak poręczny jest napęd zewnętrzny? 17% Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,45 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,46 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,48 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,53 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,47 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,35 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,44 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,59
Uruchomienie 1% łatwe 4,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość / waga (włącznie z niezbędnymi 
akcesoriami)

10% bardzo mały (8,4 x 1,1 x 12,8 cm) / 
bardzo niska (173 g)

5,74 bardzo mały (7,6 x 0,9 x 11,3 cm) / 
bardzo niska (139 g)

5,81 bardzo mały (7,8 x 1,4 x 10,9 cm) / 
bardzo niska (175 g)

5,73 bardzo mały (7,6 x 1 x 11,4 cm) / 
bardzo niska (140 g)

5,81 bardzo mały (8,2 x 1,5 x 11 cm) / 
bardzo niska (179 g)

5,71 bardzo mały (8,1 x 1,5 x 11,9 cm) / 
bardzo niska (175 g)

5,70 bardzo mały (8,6 x 1,7 x 13,1 cm) / 
bardzo niska (210 g)

5,61 bardzo mały (6,2 x 1 x 9,1 cm) / 
bardzo niska (81 g)

5,91

Długość kabla do transmisji danych / oddzielne zasilanie (długość kabla zasilającego) 6% jeszcze długi (42 cm) / niekonieczne 5,20 krótki (23 cm) / niekonieczne 4,94 krótki (38,5 cm) / niekonieczne 5,15 krótki (37,5 cm) / niekonieczne 5,14 krótki (38,8 cm) / niekonieczne 5,16 bardzo krótki (15 cm) / niekonieczne 4,83 jeszcze długi (43 cm) /niekonieczne 5,22 krótki (39 cm) / niekonieczne 5,16
Jak solidny jest napęd zewnętrzny? 11% Solidna budowa 5,77 Solidna budowa 5,75 Solidna budowa 5,67 Po teście upadku małe wgniecenia 5,48 Solidna budowa 5,61 Solidna budowa 5,79 Solidna budowa, bezgłośny 5,75 Solidna budowa, bezgłośny 5,58
Działanie dysku po teście upadku (obudowa / działanie dysku) 6% bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 małe wgniecenia / bez zarzutu 5,83 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00
Jak wysoka jest emisja ciepła (bieg jałowy / praca ciągła) 3% niska (33°C / 40°C) 5,26 niska (29°C / 44°C) 5,20 niska (31°C / 48°C) 4,92 niska (41°C / 45°C) 4,51 niska (36°C / 47°C) 4,68 niska (28°C / 41°C) 5,37 niska (30°C / 46°C) 5,09 trochę wysoka (31°C / 56°C) 4,46
Jak głośna jest pamięć (na biegu jałowym / podczas pracy) 2% bardzo cicho (0,14 sona / 0,13 sona) 5,87 bardzo cicho (0,16 sona / 0,14 sona) 5,85 bardzo cicho (0,11 sona / 0,23 sona) 5,81 bardzo cicho (0,15 sona / 0,13 sona) 5,87 bardzo cicho (0,10 sona / 0,24 sona) 5,82 bardzo cicho (0,09 sona / 0,31 sona) 5,77 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00
Jak wszechstronne są możliwości zastosowania zewnętrznego nośnika danych? 6% Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,37 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,37 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Brak oprogramowania do backupu 4,25 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,79
Łącza do transmisji danych / wymiana twardego dysku 5% USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.1 / nie przewidziano 4,70 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55
Software do zabezpieczania danych i szyfrowania / możliwość uruchamiania 
zabezpieczania danych z hardware’u

1% brak w komplecie / nie 1,00 Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50 NTI Backup Now EZ 4, HDD Password 
Tool / nie

3,50 brak w komplecie / nie 1,00 WD Backup, WD Security / nie 3,50 Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50 SanDisk Secure Access V3 / nie 2,00 Elite Data Management / tak 6,00

 Jakość 100% dobra 4,24 dobra 4,22 dobra 4,21 dobra 4,21 dobra 4,21 dobra 4,18 celująca 5,77 celująca 5,63
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Podsumowanie wyników testu Samsung Portable SSD T3 500 GB

łącze USB-3.1 (Typ C); 466 GB
Cena: 850 zł (1,82 zł za 1 GB)

MediaRange MR992 512GB
łącze USB 3.0; 472 GB
Cena: 840 zł (1,78 zł za 1 GB)

Lexar Portable SSD 512 GB
łącze USB 3.0; 477 GB
Cena: 670 zł (1,41 zł za 1 GB)

Angelbird SSD2go PKT 256 GB
łącze USB-3.1 (typ C); 238 GB
Cena: 890 zł (3,74 zł za 1 GB)

Sandisk Extreme 500 Portable SSD 240 GB
łącze USB 3.0; 224 GB
Cena: 435 zł (1,94 zł za 1 GB)

Freecom Tough Drive Mini SSD 256 GB
łącze USB 3.0; 239 GB
Cena: 710 zł (2,97 zł za 1 GB)

Trekstor DataStation picco SSD 3.0 256 GB
łącze USB 3.0; 236 GB
Cena: 500 zł (2,12 gr za 1 GB)

Verbatim Vx450 External SSD 256 GB
łącze USB 3.0; 238 GB
Cena: 530 zł (2,23 zł za 1 GB)

Jak szybka jest pamięć? 66% Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,73 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,54 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,36 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,86 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,61 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,57 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,55 Szybko, bardzo krótkie czasy dostępu 5,08
Szybkość kopiowania zdjęć, filmów i muzyki (zapis danych) / szybkość kopiowania 
zdjęć, filmów i muzyki (odczyt danych)

50% bardzo szybko (314,4 MB/s) / 
bardzo szybko (376,0 MB/s)

5,71 bardzo szybko (315,2 MB/s) / 
szybko (296,2 MB/s)

5,54 szybko (212,7 MB/s) /  
bardzo szybko (353,1 MB/s)

5,32 bardzo szybko (345,6 MB/s) / 
bardzo szybko (452,3 MB/s)

5,85 szybko (281,8 MB/s) /  
bardzo szybko (358,8 MB/s)

5,59 szybko (265,3 MB/s) /  
bardzo szybko (373,1 MB/s)

5,56 szybko (262,0 MB/s) /  
bardzo szybko (375,7 MB/s)

5,55 trochę powoli (149,8 MB/s) / 
bardzo szybko (369,8 MB/s)

5,02

Szybkość ciągłego transferu: maksymalna szybkość zapisu danych / odczytu 
danych / na prawie pełnym dysku: zapis danych / odczyt danych

10% bardzo szybko (415,4 MB/s) / 
bardzo szybko (435,1 MB/s) /
bardzo szybko (415,4 MB/s) / 
bardzo szybko (435,1 MB/s)

5,62 szybko (351,9 MB/s) /  
szybko (335,6 MB/s) / 
szybko (351,9 MB/s) /  
szybko (335,6 MB/s)

5,26 szybko (272,3 MB/s) /  
szybko (405,4 MB/s) / 
bardzo szybko (272,3 MB/s) / 
bardzo szybko (405,4 MB/s)

5,18 bardzo szybko (458,0 MB/s) / 
bardzo szybko (531,2 MB/s) /
bardzo szybko (458,0 MB/s) / 
bardzo szybko (531,2 MB/s)

5,82 szybko (365,7 MB/s) /  
szybko (419,8 MB/s) / 
bardzo szybko (365,7 MB/s) / 
bardzo szybko (419,8 MB/s)

5,49 szybko (310,8 MB/s) /  
szybko (436,3 MB/s) / 
bardzo szybko (310,8 MB/s) /  
bardzo szybko (436,3 MB/s)

5,37 szybko (283,8 MB/s) /  
szybko (431,4 MB/s) / 
bardzo szybko (283,8 MB/s) / 
bardzo szybko (431,4 MB/s)

5,27 trochę powoli (174,4 MB/s) /  
trochę powoli (436,8 MB/s) / 
bardzo szybko (174,4 MB/s) / 
bardzo szybko (436,8 MB/s)

4,84

Szybkość wyszukiwania plików na dysku (przeciętny czas dostępu) 6% bardzo szybko (0,10 ms) 5,98 bardzo szybko (0,07 ms) 5,99 bardzo szybko (0,26 ms) 5,95 bardzo szybko (0,07 ms) 5,99 bardzo szybko (0,14 ms) 5,98 bardzo szybko (0,10 ms) 5,99 bardzo szybko (0,10 ms) 5,98 bardzo szybko (0,22 ms) 5,97
Jak poręczny jest napęd zewnętrzny? 17% Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,61 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,48 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,84 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,51 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,50 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,41 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,48 Najlżejszy w teście 5,50
Uruchomienie 1% bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość / waga (włącznie z niezbędnymi 
akcesoriami)

10% bardzo mały (5,7 x 1,1 x 7,5 cm) / 
bardzo niska (68 g)

5,94 bardzo mały (5,4 x 0,9 x 8 cm) / 
bardzo niska (67 g)

5,94 bardzo mały (7,4 x 2,3 x 6 cm) / 
bardzo niska (116 g)

5,82 bardzo mały (4,6 x 1 x 7 cm) / 
bardzo niska (64 g)

5,96 bardzo mały (7,5 x 1 x 7,4 cm) / 
bardzo niska (56 g)

5,95 bardzo mały (5,3 x 1,7 x 8,6 cm) / 
bardzo niska (70 g)

5,90 bardzo mały (5 x 1 x 8,4 cm) / 
bardzo niska (47 g)

5,97 bardzo mały (4,9 x 1 x 8,7 cm) / 
bardzo niska (42 g)

5,97

Długość kabla do transmisji danych / oddzielne zasilanie (długość kabla zasilającego) 6% jeszcze długi (39,5 cm) / niekonieczne 5,17 bardzo krótki (11 cm) / niekonieczne 4,78 bardzo długi (101,5 cm) / niekonieczne 6,00 krótki (16 cm) / niekonieczne 4,85 krótki (15,3 cm) / niekonieczne 4,84 bardzo krótki (0,8 cm) / niekonieczne 4,67 bardzo krótki (9,2 cm) / niekonieczne 4,75 bardzo krótki (12,2 cm) / niekonieczne 4,79
Jak solidny jest napęd zewnętrzny? 11% Po teście upadku małe rysy 5,46 W czasie pracy nagrzewa się 5,39 Solidna budowa, bezgłośny 5,45 Solidna budowa, bezgłośny 5,38 Solidna budowa, bezgłośny 5,75 W czasie pracy nagrzewa się 5,27 W czasie pracy nagrzewa się 5,38 Solidna budowa, bezgłośny 5,50
Działanie dysku po teście upadku (obudowa / działanie dysku) 6% małe rysy / bez zarzutu 5,83 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00
Jak wysoka jest emisja ciepła (bieg jałowy / praca ciągła) 3% trochę wysoka (31°C / 58°C) 4,35 trochę wysoka (34°C / 70°C) 3,77 trochę wysoka (32°C / 63°C) 4,00 trochę wysoka (35°C / 65°C) 3,71 niska (30°C / 46°C) 5,09 wysoka (42°C / 71°C) 3,32 trochę wysoka (35°C / 94°C) 3,71 trochę wysoka (34°C / 58°C) 4,17
Jak głośna jest pamięć (na biegu jałowym / podczas pracy) 2% bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00 bezgłośny 6,00
Jak wszechstronne są możliwości zastosowania zewnętrznego nośnika danych? 6% Brak oprogramowania do backupu 4,25 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak dołączonego oprogramowania 4,08 Brak oprogramowania do backupu 4,13 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,62 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21
Łącza do transmisji danych / wymiana twardego dysku 5% USB 3.1 / nie przewidziano 4,70 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.1 / nie przewidziano 4,70 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55
Software do zabezpieczania danych i szyfrowania / możliwość uruchamiania 
zabezpieczania danych z hardware’u

1% Samsung Portable SSD T3 
szyfrowanie / nie

2,00 brak w komplecie / nie 1,00 brak w komplecie / nie 1,00 brak w komplecie / nie 1,00 SanDisk Secure Access V3 / nie 2,00 Nero BackItUp 12 Essentials / tak 5,00 brak w komplecie / nie 1,00 Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50

 Jakość 100% celująca 5,59 bardzo dobra 5,42 bardzo dobra 5,37 celująca 5,64 bardzo dobra 5,52 bardzo dobra 5,45 bardzo dobra 5,42 bardzo dobra 5,14

ssD, 500 GB

ssD, 250 GB

HDD 2,5 Cala, 1 TB
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Podsumowanie wyników testu Intenso 3,5” Memory Center 4TB 

3,5 cala, łącze USB 3.0, 3722 GB
Cena: 500 zł (13,43 gr za 1 GB)

Western Digital Elements Desktop 4TB 
3,5 cala, łącze USB 3.0; 3729 GB
Cena: 580 zł (15,55 gr za 1 GB)

Verbatim Store ’n’ Save 4TB USB 3.0
3,5 cala, łącze USB 3.0; 3723 GB
Cena: 600 zł (16,12 gr za 1 GB)

Freecom Desktop mHDD Desktop 4TB
3,5 cala, łącze USB 3.0; 3728 GB
Cena: 680 zł (18,24 gr za 1 GB)

Seagate Backup Plus Desktop 4TB
3,5 cala, łącze USB 3.0; 3727 GB
Cena: 600 zł (16,10 gr za 1 GB)

Transcend StoreJet 35T3 4TB
3,5 cala, łącze USB 3.0; 3723 GB
Cena: 610 zł (16,38 gr za 1 GB)

Verbatim Store ’n’ Go 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1864 GB
Cena: 460 zł (24,68 gr za 1 GB)

Toshiba Canvio Premium 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1862 GB
Cena: 440 zł (23,63 gr za 1 GB)

Jak szybka jest pamięć? 66% Najszybszy 3,5-calowy dysk w teście 4,53 Akceptowalna szybkość 4,18 Szybkość OK, czasy dostępu długie 4,05 Szybkość OK, czasy dostępu długie 4,02 Szybkość OK, czasy dostępu długie 4,01 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,99 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,81 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,73
Szybkość kopiowania zdjęć, filmów i muzyki (zapis danych) / szybkość kopiowania 
zdjęć, filmów i muzyki (odczyt danych)

50% szybko (183,2 MB/s) /  
szybko (185,5 MB/s)

4,60 trochę powoli (153,1 MB/s) /  
trochę powoli (153,1 MB/s)

4,27 trochę powoli (137,0 MB/s) /  
trochę powoli (157,5 MB/s)

4,19 trochę powoli (136,8 MB/s) /  
trochę powoli (160,5 MB/s)

4,21 trochę powoli (138,0 MB/s) /  
trochę powoli (158,0 MB/s)

4,20 trochę powoli (136,2 MB/s) / 
trochę powoli (154,2 MB/s)

4,17 trochę powoli (129,4 MB/s) /  
trochę powoli (130,9 MB/s)

3,99 trochę powoli (123,6 MB/s) /  
trochę powoli (123,1 MB/s)

3,90

Szybkość ciągłego transferu: maksymalna szybkość zapisu danych / odczytu 
danych / na prawie pełnym dysku: zapis danych / odczyt danych

10% trochę powoli (189,1 MB/s) /  
powoli (190,4 MB/s) /  
trochę powoli (103,6 MB/s) /  
powoli (106,6 MB/s)

4,16 trochę powoli (149,8 MB/s) /  
powoli (172,1 MB/s) / 
trochę powoli (78,0 MB/s) /  
powoli (106,9 MB/s)

3,88 trochę powoli (156,9 MB/s) /  
powoli (163,4 MB/s) / 
trochę powoli (93,9 MB/s) /  
powoli (96,8 MB/s)

3,89 trochę powoli (157,3 MB/s) /  
powoli (171,1 MB/s) / 
trochę powoli (86,6 MB/s) / 
powoli (93,3 MB/s)

3,92 trochę powoli (156,8 MB/s) /  
powoli (172,6 MB/s) / 
trochę powoli (88,4 MB/s) /  
powoli (97,6 MB/s)

3,93 trochę powoli (156,9 MB/s) /  
powoli (168,7 MB/s) / 
trochę powoli (83,4 MB/s) /  
powoli (91,7 MB/s)

3,91 trochę powoli (136,8 MB/s) /  
powoli (137,0 MB/s) / 
trochę powoli (72,1 MB/s) / 
powoli (64,8 MB/s)

3,65 trochę powoli (128,0 MB/s) /  
powoli (130,6 MB/s) / 
trochę powoli (63,8 MB/s) /  
powoli (64,5 MB/s)

3,57

Szybkość wyszukiwania plików na dysku (przeciętny czas dostępu) 6% szybko (8,53 ms) 4,51 trochę powoli (11,90 ms) 3,93 powoli (16,57 ms) 3,12 powoli (26,34 ms) 2,59 powoli (26,38 ms) 2,57 powoli (22,48 ms) 2,63 powoli (19,67 ms) 2,58 powoli (19,36 ms) 2,63
Jak poręczny jest napęd zewnętrzny? 17% Ciężki, z zewnętrznym zasilaczem 4,08 Ciężki, z zewnętrznym zasilaczem 4,51 Z zewnętrznym zasilaczem 4,03 Z zewnętrznym zasilaczem 4,05 Ciężki, z zewnętrznym zasilaczem 4,12 Ciężki, z zewnętrznym zasilaczem 3,81 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,35 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,42
Uruchomienie 1% bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość / waga (włącznie z niezbędnymi 
akcesoriami)

10% trochę duży (12 x 3,5 x 19 cm) / 
wysoka (1075 g)

3,93 mały (16,1 x 4,9 x 1,3 cm) /  
wysoka (1122 g)

4,57 trochę duży (11,9 x 4,6 x 19,3 cm) / 
trochę wysoka (974 g)

3,80 mały (11,7 x 3,4 x 18,8 cm) /  
trochę wysoka (967 g)

4,12 trochę duży (12 x 4 x 17,9 cm) / 
wysoka (1041 g)

3,91 trochę duży (4,5 x 17,1 x 15,1 cm) / 
wysoka (1178 g)

3,44 bardzo mały (8,1 x 1,5 x 11,9 cm) / 
bardzo niska (187 g)

5,69 bardzo mały (7,8 x 1,9 x 10,9 cm) / 
bardzo niska (225 g)

5,62

Długość kabla do transmisji danych / oddzielne zasilanie (długość kabla zasilającego) 6% bardzo długi (89,3 cm) / konieczne (117 cm) 4,19 bardzo długi (175,5 cm) / konieczne (117 cm) 4,33 bardzo długi (93 cm) / konieczne (117 cm) 4,24 jeszcze długi (59,5 cm) / konieczne (175 cm) 3,78 bardzo długi (111,3 cm) / konieczne (175,5 cm) 4,33 bardzo długi (92,5 cm) / konieczne (173,5 cm) 4,23 krótki (15,3 cm) / niekonieczne 4,84 krótki (38,1 cm) / niekonieczne 5,15
Jak solidny jest napęd zewnętrzny? 11% Solidna budowa 5,44 Po teście upadku uszkodzone sektory 4,23 Solidna budowa 5,48 Po teście upadku małe wgniecenia 5,37 Solidna budowa 5,45 Solidna budowa 5,40 Solidna budowa 5,84 Solidna budowa 5,83
Działanie dysku po teście upadku (obudowa / działanie dysku) 6% bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / uszkodzone sektory 3,50 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 małe wgniecenia / bez zarzutu 5,83 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00
Jak wysoka jest emisja ciepła (bieg jałowy / praca ciągła) 3% niska (34°C / 52°C) 4,51 niska (32°C / 48°C) 4,86 niska (36°C / 48°C) 4,62 trochę wysoka (33°C / 56°C) 4,34 niska (34°C / 52°C) 4,51 niska (32°C / 51°C) 4,68 niska (30°C / 39°C) 5,49 niska (29°C / 40°C) 5,43
Jak głośna jest pamięć (na biegu jałowym / podczas pracy) 2% cicho (0,54 sona / 0,60 sona) 5,13 cicho (0,37 sona / 0,38 sona) 5,46 cicho (0,54 sona / 0,53 sona) 5,19 bardzo cicho (0,34 sona / 0,35 sona) 5,52 cicho (0,52 sona / 0,52 sona) 5,23 cicho (0,83 sona / 0,86 sona) 4,68 bardzo cicho (0,09 sona / 0,15 sona) 5,91 bardzo cicho (0,09 sona / 0,13 sona) 5,92
Jak wszechstronne są możliwości zastosowania zewnętrznego nośnika danych? 6% Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,79 Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,37
Łącza do transmisji danych / wymiana twardego dysku 5% USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55
Software do zabezpieczania danych i szyfrowania / możliwość uruchamiania 
zabezpieczania danych z hardware’u

1% brak w komplecie / nie 1,00 brak w komplecie / nie 1,00 Nero BackItUp 11 Essentials / nie 2,50 Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50 brak w komplecie / nie 1,00 Elite Data Management / tak 6,00 Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50 NTI Backup Now EZ 4, HDD Password 
Tool / nie

3,50

 Jakość 100% bardzo dobra 4,52 dobra 4,23 dobra 4,21 dobra 4,19 dobra 4,18 dobra 4,16 dobra 4,32 dobra 4,29

3 4 5 5 7 8 1 2
Podsumowanie wyników testu Freecom ToughDrive USB 3.0 2TB

2,5 cala, łącze USB 3.0; 1862 GB
Cena: 570 zł (30,61 gr za 1 GB)

LaCie Porsche Design Mobile Drive 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0 (Typ C); 1862 GB
Cena: 720 zł (38,67 gr za 1 GB)

Intenso Memory Case 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1863 GB
Cena: 380 zł (20,40 gr za 1 GB)

Western Digital My Passport Ultra 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1864 GB
Cena: 400 zł (21,46 gr za 1 GB)

Transcend StoreJet 25H3B 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1862 GB
Cena: 400 zł (21,48 gr za 1 GB)

Seagate Backup Plus Ultra Slim 2TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 1864 GB
Cena: 420 zł (22,53 gr za 1 GB)

Transcend StoreJet 25M3 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 260 zł (27,93 gr za 1 GB)

Intenso 2,5” Memory Board 1TB
2,5 cala, łącze USB 3.0; 931 GB
Cena: 310 zł (33,30 gr za 1 GB)

Jak szybka jest pamięć? 66% Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,74 Akceptowalna szybkość 3,63 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,53 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,59 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,51 Akceptowalna szybkość 3,70 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,67 Szybkość OK, czasy dostępu długie 3,66
Szybkość kopiowania zdjęć, filmów i muzyki (zapis danych) / szybkość kopiowania 
zdjęć, filmów i muzyki (odczyt danych)

50% trochę powoli (122,7 MB/s) /  
trochę powoli (122,7 MB/s)

3,90 powoli (88,0 MB/s) /  
trochę powoli (120,7 MB/s)

3,65 trochę powoli (105,8 MB/s) /  
trochę powoli (106,6 MB/s)

3,68 trochę powoli (111,2 MB/s) /  
trochę powoli (112,4 MB/s)

3,75 trochę powoli (104,4 MB/s) /  
trochę powoli (105,1 MB/s)

3,66 powoli (90,5 MB/s) /  
trochę powoli (128,4 MB/s)

3,72 powoli (93,5 MB/s) /  
trochę powoli (129,1 MB/s)

3,74 trochę powoli (106,8 MB/s) /  
trochę powoli (108,7 MB/s)

3,70

Szybkość ciągłego transferu: maksymalna szybkość zapisu danych / odczytu 
danych / na prawie pełnym dysku: zapis danych / odczyt danych

10% trochę powoli (129,0 MB/s) /  
powoli (129,5 MB/s) / 
trochę powoli (68,7 MB/s) /  
powoli (62,2 MB/s)

3,57 powoli (119,3 MB/s) /  
powoli (122,0 MB/s) / 
powoli (72,3 MB/s) /  
powoli (71,8 MB/s)

3,47 powoli (109,3 MB/s) /  
powoli (113,2 MB/s) / 
powoli (54,3 MB/s) /  
powoli (54,7 MB/s)

3,37 powoli (113,8 MB/s) /  
powoli (118,0 MB/s) / 
powoli (58,3 MB/s) /  
powoli (60,1 MB/s)

3,42 powoli (107,5 MB/s) /  
powoli (108,2 MB/s) / 
powoli (53,1 MB/s) /  
powoli (54,6 MB/s)

3,34 trochę powoli (128,9 MB/s) /  
powoli (134,3 MB/s) / 
trochę powoli (74,8 MB/s) / 
powoli (69,4 MB/s)

3,59 trochę powoli (143,5 MB/s) /  
powoli (146,7 MB/s) / 
trochę powoli (77,6 MB/s) /  
powoli (71,2 MB/s)

3,72 powoli (110,3 MB/s) /  
powoli (114,9 MB/s) / 
powoli (58,9 MB/s) /  
powoli (60,3 MB/s)

3,38

Szybkość wyszukiwania plików na dysku (przeciętny czas dostępu) 6% powoli (18,90 ms) 2,71 trochę powoli (13,38 ms) 3,67 powoli (19,75 ms) 2,56 powoli (19,65 ms) 2,58 powoli (19,74 ms) 2,57 trochę powoli (13,42 ms) 3,66 powoli (17,31 ms) 2,99 trochę powoli (13,03 ms) 3,73
Jak poręczny jest napęd zewnętrzny? 17% Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,37 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,44 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,60 Llekki, kompaktowa budowa 5,38 Lekki, kompaktowa budowa 5,32 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,52 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,39 Bardzo lekki, kompaktowa budowa 5,53
Uruchomienie 1% bardzo łatwe 5,00 łatwe 4,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00 bardzo łatwe 5,00
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość / waga (włącznie z niezbędnymi 
akcesoriami)

10% bardzo mały (7,6 x 1 x 11,5 cm) / 
bardzo niska (140 g)

5,81 bardzo mały (8,4 x 1 x 12,6 cm) / 
bardzo niska (200 g)

5,72 bardzo mały (2,5 x 1,8 x 4,4 cm) / 
bardzo niska (177 g)

5,82 bardzo mały (8,1 x 2 x 11 cm) / 
niska (262 g)

5,56 bardzo mały (8,1 x 2,4 x 13,1 cm) / 
niska (299 g)

5,44 bardzo mały (7,6 x 1 x 11,3 cm) / 
bardzo niska (142 g)

5,81 bardzo mały (8,1 x 1,9 x 13 cm) / 
bardzo niska (230 g)

5,58 bardzo mały (7,5 x 1,4 x 11,4 cm) / 
bardzo niska (208 g)

5,69

Długość kabla do transmisji danych / oddzielne zasilanie (długość kabla zasilającego) 6% bardzo krótki (4,9 cm) / niekonieczne 4,69 jeszcze długi (41,8 cm) / niekonieczne 5,20 jeszcze długi (52 cm) / niekonieczne 5,34 krótki (38,5 cm) / niekonieczne 5,15 krótki (39 cm) / niekonieczne 5,16 krótki (36 cm) / niekonieczne 5,12 krótki (38,3 cm) / niekonieczne 5,15 jeszcze długi (52 cm) / niekonieczne 5,34
Jak solidny jest napęd zewnętrzny? 11% Solidna budowa 5,68 Solidna budowa 5,83 Solidna budowa 5,80 Solidna budowa 5,61 Solidna budowa 5,74 Po teście upadku dysk uszkodzony 3,27 Solidna budowa 5,63 Solidna budowa 5,85
Działanie dysku po teście upadku (obudowa / działanie dysku) 6% bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 małe wgniecenia / defekt 1,67 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00 bez uszkodzeń / bez zarzutu 6,00
Jak wysoka jest emisja ciepła (bieg jałowy / praca ciągła) 3% niska (35°C / 44°C) 4,92 bardzo niska (31°C / 37°C) 5,55 niska (29°C / 41°C) 5,37 niska (34°C / 49°C) 4,68 niska (30°C / 46°C) 5,09 niska (37°C / 43°C) 4,86 niska (37°C / 46°C) 4,69 bardzo niska (30°C / 38°C) 5,55
Jak głośna jest pamięć (na biegu jałowym / podczas pracy) 2% bardzo cicho (0,13 sona / 0,14 sona) 5,87 bardzo cicho (0,19 sona / 0,20 sona) 5,76 bardzo cicho (0,09 sona / 0,19 sona) 5,87 bardzo cicho (0,09 sona / 0,20 sona) 5,86 bardzo cicho (0,11 sona / 0,11 sona) 5,91 bardzo cicho (0,23 sona / 0,24 sona) 5,71 bardzo cicho (0,10 sona / 0,11 sona) 5,93 bardzo cicho (0,09 sona / 0,20 sona) 5,86
Jak wszechstronne są możliwości zastosowania zewnętrznego nośnika danych? 6% Brak oprogramowania do szyfrowania 4,21 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,37 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,79 Brak dołączonego oprogramowania 3,96 Dołączone kompletne oprogramowanie 4,79 Brak dołączonego oprogramowania 3,96
Łącza do transmisji danych / wymiana twardego dysku 5% USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55 USB 3.0 / nie przewidziano 4,55
Software do zabezpieczania danych i szyfrowania / możliwość uruchamiania 
zabezpieczania danych z hardware’u

1% Nero BackItUp 12 Essentials / nie 2,50 brak w komplecie / nie 1,00 brak w komplecie / nie 1,00 WD Backup, WD Security / nie 3,50 Elite Data Management / tak 6,00 brak w komplecie / nie 1,00 Elite Data Management / tak 6,00 brak w komplecie / nie 1,00

 Jakość 100% dobra 4,26 dobra 4,20 dobra 4,16 dobra 4,16 dobra 4,14 dobra 3,98 dobra 4,25 dobra 4,24

HDD 2,5 Cala, 2 TB

HDD 3,5 Cala, 4 TB

HDD 2,5 Cala, 1 TB
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