
microsoft xbox one s 
Cena: 1500 zł

sony playstation 4 slim 
Cena: 1100 zł

nintendo switch 
Cena: 1449 zł

skrócone 
wyniki testu

Procesor: AMD Jaguar, 8 Kerne 1,75 GHz 
Pamięć operacyjna: 8 GB DDR3 + 32 MB ESRAM 
chip graficzny: AMD Next Gen Radeon 2+ 
Pamięć / napęd: 2000 GB HDD / Blu-ray 4K

Procesor: AMD Jaguar, 8 Kerne 1,6 GHz 
Pamięć operacyjna: 8 GB GDDR 5 
chip graficzny: AMD Next Gen Radeon 2+ 
Pamięć / napęd: 500 GB HDD / Blu-ray

Procesor: Dostosowany z serii NviDiA Tegra 
Pamięć operacyjna: 4 GB DDR 3 
chip graficzny: AMD Next Gen Radeon 2+ 
Pamięć / napęd: 32 GB eMMC / brak

co potrafi konsola i jak jest szybka? Xbox pracuje naprawdę szybko. Super: 
w niektóre tytuły z X360 można grać też na One

4,60 Również PS4 pracuje szybko, ale nie pozwala 
uruchomić starych tytułów z PS3

4,41 Pomimo słabszego CPU szybkość Switcha jest 
dobra. Szkoda, że nie odtwarza tytułów z Wii-U

4,55

Jak dobre są możliwości sterowania? Gamepad jest trochę duży, ale jego obsługa jest 
przyjemna. Xbox nie nadaje się do vR

3,59 Kształt i wielkość kontrolera są dobre, obsługa 
również. PS4 radzi sobie z vR

4,47 Klawisze i sticki są trochę małe, dlatego obsługa 
jest trochę skomplikowana. vR? Nic z tego

2,87

Jak dobre są obraz i dźwięk? Wyświetlane grafiki są żywe, a kolory nasycone 
– filmy 4K są możliwe z Blu-ray albo jako stream

4,59 Jakość obrazu PS4 jest na poziomie Xboxa. 
Konsola nie wyświetla filmów 4K

4,40 Jakość obrazu jest dobra, ale nie da się 
odtwarzać filmów, zdjęć i muzyki

2,44

czy konsola ma wszystko, co jest potrzebne? Twardego dysku nie można wymienić, brak Bluetooth 
– innych powodów do niezadowolenia nie ma!

4,98 W PS4 pamięci nie można rozbudować przez 
USB, poza tym wszystko w porządku

4,42 Brak napędu, wbudowana pamięć jest mała  
– ale można ją rozbudować

4,04

Jak wysokie są zużycie energii i hałas? Zużycie energii jest niewielkie (82 W), poziom 
hałasu podczas gier jest trochę wyski (0,9 sona)

4,99 PS4 nie potrzebuje wiele prądu (79 W), ale 
podczas grania jest trochę głośna (1,0 son)

5,01 Ze zużyciem energii 15 W Switch jest 
sensacyjnie oszczędny – oraz cichy (0,6 sona)

5,69

 Jakość bardzo dobra 4,52 dobra 4,42 dobra 3,65*
*Ocena z zastrzeżeniem: w momencie przeprowadzania testu wersja systemu: 1.00; serwer aktualizacji przed rozpoczęciem sprzedaży niedostępny
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