
WYNIKI TESTU 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE 3 MIEJSCE 4 MIEJSCE
PRODUCENT
Model

PANASONIC
HC-V 500

SONY
HDR-CX250E

JVC
Everio GZ-VX715SE

CANON
Legria HF-R36

Rozdzielczość / formaty zapisu wideo HD / MPEG-4, AVCHD HD / MPEG-4, AVCHD HD / MPEG-4, AVCHD HD / MPEG-4, AVCHD
Typ nośnika dla danych SDHC, SDXC SDHC, SDXC, MS SDHC, SDXC SDHC, SDXC, 8 GB wbudowanej pamięci
Przetwornik obrazu / rozdzielczość1 filmów / zdjęć2 1x MOS / 2,07 / 2,99 Mpix 1x CMOS / 2,07 / 8,92 Mpix 1x CMOS / 2,07 / 10,88 Mpix 1x CMOS / 2,07 / 2,07 Mpix

SERWIS 6% dobra 4,33 dobra 4,33 dobra 4,33 dobra 3,50
Okres gwarancji* 5% 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 1 rok 3,00
Strona WWW producenta 1% www.panasonic.pl 6,00 www.sony.pl 6,00 www.jvc.pl 6,00 www.canon.pl 6,00

Jakość obrazu 32% bardzo dobra 4,62 dobra 4,42 dobra 4,41 dobra 4,47
Test wzrokowy rejestrowanego  
w rozdzielczości HD obrazu na wyjściu 
HDMI

10% ostry, szczegółowy, niewielki 
szum, precyzyjny autofocus, 
częściowo prześwietlony, szum na 
nagraniach w pomieszczeniach

5,20 ostry, szczegółowy, niewielki szum, 
nieco powolny autofocus, nieznaczne 
przebarwienia krawędzi, szum na 
nagraniach w pomieszczeniach

5,00 ostry, bogaty w szczegóły, nieznaczne 
przebarwienia krawędzi, nieznacznie 
prześwietlony, niektóre ujęcia 
wewnątrz z widocznym szumem

4,50 ostry, szczegółowy, niewielki szum, 
autofocus trochę zbyt wolny, nieznaczne 
przebarwienia krawędzi, ujęcia wewnątrz 
ostre, ale z widocznym szumem

5,00

Test wzrokowy rejestrowanego w rozdzielczości 
SD obrazu na analogowym wyjściu wideo

2% obraz taki jak na wyjściu HDMI, 
mniejsza ilość szczegółów

5,00 obraz taki jak na wyjściu HDMI, 
mniejsza ilość szczegółów

4,80 obraz taki jak na wyjściu HDMI, 
mniejsza ilość szczegółów

4,00 obraz taki jak na wyjściu HDMI, 
mniejsza ilość szczegółów

4,80

Test wzrokowy obrazu przy słabym oświetleniu3 3% wyblakłe kolory, widoczny szum 2,70 przekłamane kolory, szum 2,90 dosyć duży szum, nieostre 2,70 przekłamane kolory, szum 2,80
Ilość detali / współczynnik kontrastu / 
odchyłka kolorów / szumy na wyjściu HDMI

8% 332 pary linii / 1:758 / 90,8 % / 
4,0 %

3,80 450 par linii / 1:478 / 90,5 % / 
4,0 %

4,36 459 par linii / 1:549 / 92,9 % / 
2,4 %

4,74 479 par linii / 1:446 / 89,0 % / 
3,0 %

4,52

Wierność kolorów rejestrowanych w świetle 
dziennym / świetle sztucznym / zniekształcenia 

2% 59,4 % / 57,2 % / 0,7 % 3,88 66,5 % / 63,5 % / 0,2 % 4,33 77,4 % / 67,4 % / 3,1 % 4,82 64,4 % / 55,7 % / 2,6 % 4,00

Zapisywane rozdzielczości obrazu 
(płynność)

1% 1920 x 1080 / 50p, 50i, 25p, 
960 x 540 / 25p

6,00 1920 x 1080 / 50p, 50i, 25p, 
1440 x 1080 / 25p, 720 x 576 / 25p

6,00 1920 x 1080 / 25p, 
720 x 576 / 25p

5,50 1920 x 1080 / 50i, 25p, 
1440 x 1080 / 50i, 25p

6,00

Stabilizator obrazu: typ / efektywność działania / 
zakłócenia płynności obrazu / możliwość wyłączania

3% optyczny / 3,0 EV / brak / jest 5,23 optyczny / 2,2 EV / brak / jest 4,53 optyczny / 2,6 EV / brak / jest 4,88 optyczny / 1,8 EV / brak / jest 4,24

Szybkość działania systemu autofocus dla 
poruszającego się obiektu / przy słabym świetle

2% bardzo duża / bardzo duża 5,95 zbyt wolna / zbyt wolna 2,00 trochę wolna / wolna 3,18 trochę wolna / wolna 3,05

Minimalne oświetlenie sceny4 1% 10 luksów 6,00 10 luksów 6,00 5 luksów 6,00 5 luksów 6,00

Jakość dźwięku 12% dobra 4,21 dobra 3,96 dobra 3,87 dobra 3,63
Test słuchowy dźwięku rejestrowanego 
przez wbudowany mikrofon 

5% nieco za cichy, lekkie szumy 4,00 nieco za cichy, trochę przytłumiony, 
słyszalny mechanizmu zoomu

3,90 lekkie szumy, trochę 
nienaturalnie brzmiąca mowa

3,70 lekkie szumy, minimalnie 
nienaturalnie brzmiąca mowa

4,00

Jakość mikrofonu: wierność dźwięku / odstęp 
sygnału od szumu / zniekształcenia dźwięku 

2% 55,9 % / 58,9 dB / 0,51 % 4,00 64,0 % / 49,5 dB / 0,16 % 4,04 57,6 % / 51,1 dB / 0,41 % 3,84 55,9 % / 51,2 dB / 1,01 % 3,77

Działanie systemu redukcji podmuchów wiatru 2% nie można go wyłączyć 3,00 mało skuteczny, można go wyłączyć 3,20 skuteczny, można go wyłączyć 5,16 nie można go wyłączyć 3,00
Zakłócenia mechaniki zoomu / separacja 
kanałów / nagrywanie dźwięku 5.0

3% niesłyszalne / 19,2 dB / brak 5,50 słyszalne / 59,5 dB / brak 4,50 niesłyszalne / 2,1 dB / brak 3,33 niesłyszalne / 1,7 dB / brak 3,33

Jakość zdjęć 5% dostateczna 3,49 dobra 4,48 dobra 4,37 dobra 3,72
Test wzrokowy zdjęć wykonanych  
w świetle dziennym

2% bardzo niska rozdzielczość, 
nieostre, widoczny duży szum

3,57 niska rozdzielczość, nieostre, 
kolorowy szum

4,37 bardzo niska rozdzielczość, 
nieostre, widoczny szum

4,25 mało szczegółów, nieostre, 
kolorowy szum

3,85

Efektywna ilość detali na zdjęciu (megapiksele)/ odchyłka 
rejestrowanych kolorów / kontrast / poziom szumów

3% 1,8 / 10,3 % / 1:758 / 26,2 % 3,44 3,5 / 8,4 % / 1:478 / 12,9 % 4,56 3,3 / 7,4 % / 1:549 / 13,2 % 4,45 1,8 / 10,3 % / 1:446 / 12,4 % 3,63

Obsługa 33% bardzo dobra 4,50 dobra 4,31 dobra 3,81 dobra 4,34
Wewnętrzna / dołączona pamięć / czas5 zapisu filmu 4% brak / brak / nie dotyczy 1,00 brak / brak / nie dotyczy 1,00 brak / brak / nie dotyczy 1,00 8 GB / brak / 41 minut 2,21
Zoom optyczny / cyfrowy / ogniskowa 
(ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego)

7% 33,8x / 2446x / 30 mm 6,00 27,2x / 3611x / 29 mm 5,97 12,6x / 211x / 29 mm 4,94 26,1x / 1 075x / 34 mm 5,79

Czas uruchamiania kamery 2% 1,5 sekundy 5,80 1,9 sekundy 5,60 10,7 sekundy 2,00 4,1 sekundy 4,63
Najmniejsza odległość od filmowanego obiektu 1% 1 cm 6,00 1 cm 6,00 2,50 cm 6,00 1 cm 6,00
Ekran kontrolny: wierność detali / przekątna / 
poziom refleksów / jasność świecenia / 
możliwość wyświeltenia ważnych informacji

6% 70 % / 7,13 cm / bardzo dużo 
refleksów / 442 cd/m2 / jest

4,67 6,7 % / 7,43 cm / bardzo dużo 
refleksów / 574 cd/m2 / jest

4,98 70 % / 7,48 cm / dużo 
refleksów / 442 cd/m2 / jest

4,69 70 % / 7,48 cm / bardzo dużo 
refleksów / 510 cd/m2 / jest

4,76

Wizjer 2% brak wizjera 1,00 brak wizjera 1,00 brak wizjera 1,00 brak wizjera 1,00
Programy tematyczne 2% są, wszystkie najważniejsze (11) 6,00 są, dużo (8) 5,00 są, dużo (8) 5,00 są, bardzo dużo (9) 5,50
Zmienna szybkość zoomu / sterowanie 
zoomem

1% tak / za pomocą dźwigni lub 
ekranu dotykowego

4,50 tak / za pomocą dźwigni lub 
ekranu dotykowego

4,50 tak / za pomocą dźwigni lub 
ekranu dotykowego

4,50 tak / za pomocą dźwigni lub 
ekranu dotykowego

4,50

Obsługa: język menu / menu kamery / 
sterowanie funkcjami

5% polski / proste / za pomocą 
ekranu dotykowego i klawiszy

5,25 polski / proste / za pomocą 
ekranu dotykowego

4,75 polski / dosyć proste / za 
pomocą ekranu dotykowego

4,50 polski / dosyć proste / za 
pomocą ekranu dotykowego

4,50

Backlight / filmy poklatkowe / slow motion / zapis w 3D 2% jest / brak / jest / konwersja do 3D 3,50 jest / brak / jest / brak 3,50 jest / jest / jest / brak 4,50 jest / brak / brak / brak 2,50
Ręczna kontrola poziomu dźwięku / wskaźniki 
poziomu dźwięku / zasilanie mikrofonowe phantom

1% jest / jest / brak 5,00 brak / brak / jest 2,00 brak / brak / brak 1,00 jest / jest / brak 5,00

Inne 12% dobra 4,02 dobra 3,67 dobra 3,82 dostateczna 3,12
Waga z akumulatorem / wymiary z akumulatorem 267 gramów / 5,6 x 6,4 x 12 cm 248 gramów / 6,7 x 5,4 x 12,2 cm 228 gramów / 3,5 x 5,7 x 11,5 cm 274 gramy / 6 x 5,5 x 12,2 cm
Typ akumulatora / pojemność akumulatora / 
możliwość ładowania akumulatora w kamerze

2% litowo-jonowy / 1790 mAh / 
jest

4,50 litowo-jonowy / 980 mAh /  
jest

4,50 litowo-jonowy / 1200 mAh / 
jest

4,50 liotowo-honowy / 895 mAh / 
jest

4,50

Czas zapisu z włączonym ekranem LCD 4% 141 minut 4,70 110 minut 3,67 138 minut 4,60 32 minuty 2,00
Gniazdo akcesoriów 2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Wejścia i wyjścia 4% AV (w tym komponentowe), HDMI, USB 4,60 AV, HDMI, gniazdo mikrofonowe, USB 4,60 AV, HDMI, USB 4,10 AV, HDMI, słuchawkowe, USB 4,60

OCENA POŚREDNIA 4,38 4,24 4,07 4,07
Punkty dodatnie i ujemne obsługa Wi-Fi +0,05 obsługa Wi-Fi (tylko format MP4) +0,03

Jakość dobra 4,38 dobra 4,24 dobra 4,12 dobra 4,10
Opłacalność zakupu niezbyt opłacalny niezbyt opłacalny zdecydowanie za drogi zdecydowanie za drogi

Cena 1570 zł 1650 zł 1999 zł 1876 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 1439 zł (www.eltkom.pl) 1499 zł (www.eltkom.pl) 1899 zł (www.euro.com.pl) 1669 zł (www.proclub.pl)
*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego); 
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