
AMD 
RYZEN 5 2400G
Cena: 760 zł

AMD
RYZEN 3 2200G
Cena: 420 zł

skrócone wyniki testu
Seria / gniazdo: Raven Ridge / AM4 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 3,9 GHz
Chip graficzny / liczba rdzeni: Vega 11 / 704

Seria / gniazdo: Raven Ridge / AM4 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 3,7 GHz 
Chip graficzny / liczba rdzeni: Vega 8 / 512

Jak szybko pracuje CPU? 65% Szybkość pracy OK 3,8 W edycji wideo powoli 3,1
Szybkość w aplikacjach biurowych i internetowych akceptowalna (35 %) 4,1 akceptowalna (29 %) 3,6
Szybkość przy edycji wideo akceptowalna (31 %) 3,7 powoli (21 %) 2,3
Szybkość w skomplikowanych obliczeniach trochę powoli (29 %) 3,5 trochę powoli (27 %) 3,3
Szybkość z oddzielną kartą graficzną? 15% Wysoka szybkość w grach 4,6 Akceptowalna szybkość w grach 4,3
Szybkość w grach w tytułach Full HD (wartość średnia) wysoka (72 klatki na sekundę) 5,5 wysoka (69 klatek na sekundę) 5,3
Szybkość w grach w tytułach 4K (wartość średnia) niska (36 klatek na sekundę) 3,3 niska (36 klatek na sekundę) 3,3
Szybkość przy obliczeniach postaci i obiektów akceptowalna (35 %) 4,1 trochę powoli (28 %) 3,4
Jak dobry jest zintegrowany chip graficzny? 10% Za słaby dla aktualnych gier 4,0 Za słaby dla aktualnych gier 3,9
Szybkość w grach w tytułach Full HD (wartość średnia) bardzo niska (16 klatek na sekundę) 2,1 bardzo niska (15 klatek na sekundę) 2,0
Szybkość w grach w tytułach 4K (wartość średnia) bardzo  niska (5 klatek na sekundę) 2,0 bardzo  niska (4 klatki na sekundę) 2,0
Szybkość przy obliczeniach postaci i obiektów bardzo wysoka (100 %) 6,0 bardzo wysoka (85 %) 5,8
Jaki jest pobór mocy procesora? 10% Niskie zużycie energii 5,3 Niskie zużycie energii 5,6
Zużycie energii kompletnego systemu testowego pod pełnym obciążeniem niskie (344 W) 4,7 niskie (334 W) 5,1
Zużycie energii kompletnego systemu testowego bez obciążenia bardzo niskie (26 W) 6,0 bardzo niskie (27 W) 6,0

JAKOść dobra 4,1 dobra 3,6

TEST: AMD RYZEN 5 2400G 
i AMD RYZEN 3 2200G
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