
DJI Phantom 3 
ProfessIonal 
Cena: 5800 zł

walkera 
qr x350 Pro 
Cena: 2900 zł

Yuneec 
tYPhoon q500 4k 
Cena: 5200 zł

Parrot 
beboP Drone 
Cena: 3100 zł

blaDe 
chroma 4k 
Cena: 5500 zł

acme 
zooPa q evo 550 
Cena: 4300 zł1 42 53 6

DronY 
ProfesJonalne
Podsumowanie wyników testu

dla kogo: początkujących
sterowanie: kontroler
waga: 1293 gramy

dla kogo: początkujących
sterowanie: kontroler
waga: 1778 gramów

dla kogo: początkujących
sterowanie: kontroler
waga: 1353 gramy

dla kogo: doświadczonych pilotów
sterowanie: kontroler
waga: 1201 gramów 

dla kogo: początkujących
sterowanie: kontroler
waga: 390 gramów

dla kogo: doświadczonych pilotów
sterowanie: kontroler
waga: 1167 gramów

Jak dobre jest zdalne sterowanie dronem? 18% Dobre, brak wyświetlacza 4,59 Dobre, ale wyświetlacz mocno odbija 
światło

4,65 Dobre, ale wyświetlacz mocno odbija 
światło

4,65 Prawie nie ma funkcji awaryjnych 3,88 Trochę ograniczone, brak 
wyświetlacza

4,28 Za mało informacji o locie 3,86

Funkcje zdalnego sterowania 3% bardzo obszerne 5,62 obszerne 5,00 obszerne 5,00 ograniczone 2,92 bardzo obszerne 5,79 ograniczone 3,33
Wyświetlane parametry lotu 3% obszerne (w aplikacji na smartfonie 

lub tablecie)
5,33 obszerne 5,33 obszerne 5,33 obszerne 4,67 obszerne (w aplikacji na smartfonie 

lub tablecie)
4,67 trochę ograniczone 4,33

Funkcje przydatne w sytuacji awaryjnej (m.in. tryb awaryjny „Come home”, tryb dla 
początkujących)

3% obszerne 5,25 obszerne 4,83 obszerne 4,83 ograniczone 3,50 trochę ograniczone 3,92 ograniczone 3,08

Jakość wykonania kontrolera 5% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 4,70
Wyświetlacz: czytelność w świetle słonecznym / przekątna ekranu 3% brak wyświetlacza 1,00 wyświetlacz mocno odbija światło, 

ale ma dobrą jasność / 5,5 cala
4,09 wyświetlacz mocno odbija światło, 

ale ma dobrą jasność / 5,5 cala
4,09 dobra osłona przeciwsłoneczna, wyświetlacz 

trochę ciemny i bardzo mały / 3,8 cala
3,52 nie ma wyświetlacza 1,00 dobra osłona przeciwsłoneczna, trochę 

ciemny i bardzo mały wyświetlacz / 6,8 cala
4,22

Widok lokalizacji drona na wyświetlaczu (mapy) 1% jest (tylko w aplikacji) 6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 jest (tylko w aplikacji) 6,00 brak 1,00
Jak dobre są właściwości lotne drona? 25% Najlepiej latający dron w teście 4,76 Dron przyjazny dla początkujących 4,19 Dobre właściwości lotne 4,37 Trudna kalibracja drona 2,70 Problematyczny na wietrze 3,86 Dla zaawansowanych 3,00
Właściwości lotne (subiektywne zdanie testujących) 18% dobre (szybki i zwrotny – do 

filmowania i lotów rekreacyjnych)
5,00 trochę ograniczone (trochę ociężały, 

powolny z GPS, podatny na wiatr)
4,25 trochę ograniczone (trochę ociężały 

i powolny z GPS)
4,50 ograniczone (agresywne zachowanie 

w locie, podatny na błędy)
2,87 trochę ograniczone (trochę ociężały, 

podatny na wiatr)
4,00 ograniczone (dron dla doświadczonych 

pilotów, niestabilne zachowanie w locie)
3,00

Funkcje w locie (m.in. automatyczne lądowanie, tryb śledzenia, punkty drogi) 7% trochę ograniczone 4,14 trochę ograniczone 4,04 trochę ograniczone 4,04 mocno ograniczone 2,25 ograniczone 3,50 ograniczone 3,00
Jak dobra jest jakość kamery i jak obszerne są jej funkcje? 25% Najlepsze nagrania w teście 5,29 Dobra jakość zdjęć i fimów 5,05 Dobra jakość zdjęć i fimów 4,87 Słaba jakość zdjęć i filmów 2,84 Słabe funkcje fotograficzne 2,82 Jakość wideo mogłaby być lepsza 3,55
Funkcje i możliwości kamery 3% trochę ograniczone (dobre 

sterowanie, brak możliwości 
zainstalowania innej kamery)

4,00 ograniczone (sterowanie mało 
precyzyjne, brak możliwości 
instalacji innej kamery)

2,67 ograniczone (sterowanie mało 
precyzyjne, brak możliwości 
instalacji innej kamery)

2,67 ograniczone (kamera ma tylko 
włącznik/wyłącznik)

3,00 ograniczone (szerokie możliwości 
sterowania aparatem, możliwość 
ruchów również w pionie)

3,00 ograniczne (tryb foto albo wideo 
można wybrać tylko na kamerze)

3,00

Parametry techniczne kamery: rozdzielczość / maksymalny klatkaż przy pełnej rozdzielczości / 
rozdzielczość przy maksymalnym klatkażu / maksymalny klatkaż / rozdzielczość foto / zoom

4% 4096 x 2160 pikseli / 25 fps / 1920 x 
1080 pikseli / 60 fps / 12,0 Mpix / brak

4,55 4096 x 2160 pikseli / 25 fps / 1920 x 
1080 pikseli / 120 fps / 12,0 Mpix / brak

4,75 4096 x 2160 pikseli / 25 fps / 1920 x 
1080 pikseli / 120 fps / 12,0 Mpix / brak

4,75 1280 x 720 pikseli / 30 fps / 1280 x 
720 pikseli / 30 fps / 12,2 Mpix / brak

3,26 1920 x 1080 pikseli / 30 fps / 1920 x 
1080 pikseli / 30 fps / 13,6 Mpix / brak

4,00 1920 x 1080 pikseli / 30 fps / 1280 x 
720 pikseli / 60 fps / 7,7 Mpix / brak

4,02

Test oglądania wideo 12% bardzo dobry obraz bez wartych 
wzmianki zakłóceń

5,45 bardzo dobry obraz, z rzadka drobne 
zakłócenia

5,31 bardzo dobry obraz, z rzadka drobne 
zakłócenia

5,26 niewielka ostrość, obraz 
nieprzyjemnie migocze

2,24 przeszkadzająca nieostrość 1,96 jeszcze dobra ostrość, obraz 
nieprzyjemnie migocze

2,89

Test oglądania zdjęć z kamery głównej 4% bardzo dobra ostrość, lekkie szumy 5,67 bardzo dobra ostrość, lekkie 
artefakty

5,40 dobra ostrość, ale czasami ginie 
w szumach

4,40 przeszkadzająca nieostrość 2,00 przeszkadzająca nieostrość 2,00 jeszcze dobra ostrość, ale często 
ginie w szumach

3,75

Gimbal: liczba osi / sterowanie elektroniczne / dostępność do pamięci 2% 3 / tak / bardzo łatwa 6,00 3 / tak / bardzo łatwa 5,50 3 / tak / bardzo łatwa 5,50 2 / tak / trochę trudna 3,87 tylko cyfrowo / tak / stała pamięć 1,62 2 / tak / trudna 2,87
Jak łatwe jest uruchomienie? 12% Konieczna częsta kalibracja 4,28 Bardzo szeroki zestaw akcesoriów 5,40 Brak zapasowego akumulatora w komplecie 4,39 Trudny montaż 2,79 Dobry zakres dostawy 4,77 W komplecie prawie nie ma akcesoriów 2,20
Instrukcja obsługi 1% trochę mało pomocna 4,25 pomocna 5,25 bardzo pomocna 5,75 bardzo mało pomocna 2,25 bardzo mało pomocna 2,37 trochę mało pomocna 4,25
Uruchomienie / kalibracja 3% łatwe / system zgłasza się w razie 

potrzeby
5,37 bardzo łatwe / system zgłasza się 

w razie potrzeby
5,83 bardzo łatwe / system zgłasza się 

w razie potrzeby
5,79 trochę trudne / wymaga ręcznej 

kalibracji
3,75 bardzo łatwe / system zgłasza się 

w razie potrzeby
5,54 trudne / wymaga ręcznej kalibracji 3,46

Możliwości ustawień w oprogramowaniu 3% bardzo obszerne 5,75 trochę ograniczone 4,00 trochę ograniczone 4,00 mocno ograniczone 2,50 obszerne 5,25 brak 1,00
Akcesoria w komplecie 5% mało: narzędzia, ładowarka, 

akumulator do pilota, karta pamięci
2,75 bardzo dużo: zapasowe łopaty wirników, 

dodatkowy akumulator do drona, 
narzędzia, ładowarka (możliwość 
podłączenia do samochodu), 
akumulator pilota, karta pamięci

6,00 trochę mało: zapasowe łopaty 
wirników, ładowarka, akumulator do 
pilota, karta pamięci

3,50 bardzo mało: zapasowe łopaty 
wirników, ładowarka

2,50 dużo: zapasowe łopaty wirników, 
dodatkowy akumulator drona, 
ładowarka, akumulator kontrolera

4,50 bardzo mało: narzędzia, ładowarka 1,75

Jak dobre jest wyposażenie drona? 20% Dużo czujników 4,39 Z aktywnym GPS trochę powolny 3,69 Najdłuższy czas lotu w teście 3,86 Kiepskie wykonanie 3,00 Bardzo krótki czas lotu 3,71 Niedostateczny czas lotu 3,01
Wbudowane czujniki / przycisk zasilania na dronie 4% GPS i kompas, ultradźwięki, optyka / 

jest
6,00 GPS i kompas / jest 4,12 GPS i kompas / jest 4,12 GPS i kompas / brak 3,50 GPS i kompas, ultradźwięki, optyka / 

tylko włączanie
5,75 GPS i kompas / brak 3,50

Jakość wykonania drona 5% trochę niska 4,25 trochę niska 3,60 trochę niska 3,75 niska 2,62 trochę niska 4,00 niska 3,25
Zmierzona szybkość lotu poziomego / głośność na biegu jałowym / głośność 
maksymalna (z odległości 1 metra)

1% niewielka (maksymalnie 45 km/h) / 
14 sonów / 99 sonów

3,12 niewielka (maks. 54 km/h bez GPS) 
/ 16 sonów / 60 sonów

2,89 niewielka (maks. 53 km/h bez GPS) 
/ 15 sonów / 64 sony

2,90 bardzo niska (maksymalnie  
47 km/h) / 35 sonów / 64 sony

2,00 bardzo niska (maks. 33 km/h) /  
34 sony / 46 sonów

2,00 bardzo niska (maks. 37 km/h) /  
21 sonów / 58 sonów

2,00

Czas lotu w zawisie / czas ładowania / typ akumulatora (pojemność / napięcie) 10% krótki: 14 minut / bardzo krótki:  
60 minut / litowo-polimerowy  
(4480 mAh / 15,2 V)

3,95 dość długi: 16 minut / długi:  
144 minuty / litowo-polimerowy 
(5400 mAh / 11,1 V)

3,65 dość długi: 18 minut / długi:  
145 minut / litowo-polimerowy 
(6300 mAh / 11,1 V)

3,90 krótki: 14 minut / bardzo długi:  
247 minut / litowo-polimerowy 
(5200 mAh / 11,1 V)

3,09 bardzo krótki: 6 minut / bardzo 
krótki: 38 minut / litowo-polimerowy 
(1200 mAh / 11,1 V)

2,93 bardzo krótki: 3 minuty / bardzo 
krótki: 60 minut / litowo-polimerowy 
(2200 mAh / 11,1 V)

2,80

Punkty dodatnie / ujemne w komplecie dodatkowy ręczny 
gimbal i kuferek

+0,10 bardzo niewielki zasięg łączności 
radiowej, drona można łatwo uprowadzić

-1,00 zbyt krótki czas trwania lotu -1,20

 Jakość 100% bardzo dobra 4,73 bardzo dobra 4,63 dobra 4,44 dostateczna 3,02 dostateczna 2,76 mierna 2,00
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carrera 
vIDeo one 
Cena: 240 zł

acme 
zooPa q165 rIot 
Cena: 250 zł

blaDe 
glImPse 
Cena: 700 zł

Parrot 
rollIng sPIDer 
Cena: 290 zł

revell 
sPot 
Cena: 250 zł

blaDe 
nano qx 
Cena: 370 zł

1 12 23 3
DronY 
rekreacYJne

z Kamerą
bez Kamery

Podsumowanie wyników testu
dla kogo: początkujących
sterowanie: pilot
waga: 54 gramy

dla kogo: początkujących
sterowanie: pilot
waga: 52 gramy

dla kogo: początkujących
sterowanie: pilot
waga: 54 gramy

dla kogo: początkujących
sterowanie: pilot
waga: 45 gramów

dla kogo: początkujących
sterowanie: aplikacja na smartfonie
waga: 67 gramów

dla kogo: początkujących
sterowanie: pilot
waga: 18 gramów

Jak dobre jest zdalne sterowanie dronem? 14% Szeroki zakres funkcji 4,64 Mógłby być bardziej precyzyjny 4,00 Bardzo mały i nieprecyzyjny 3,04 Dobre i precyzyjne sterowanie 5,46 Łatwa w obsłudze smartfonowa aplikacja 4,07 Mógłby być bardziej precyzyjny 4,18
Funkcje kontrolera zdalnego sterowania 5% obszerne (np. przełącznik pomiędzy 

trybem dla początkujących 
i zaawansowanych, przycisk foto 
i wideo)

5,50 trochę ograniczone (nagrywanie 
wideo, przełącznik pomiędzy trybami 
dla początkujących i zaawansowa-
nych)

4,00 trochę ograniczone (nagrywanie 
wideo)

4,00 obszerne (m.in. Przełącznik 
pomiędzy trybem dla początkujących 
i zaawansowanych)

6,00 bardzo obszerne (m.in. przełącznik 
pomiędzy trybem dla początkujących 
i zaawansowanych)

5,60 trochę ograniczone (tylko zmiana 
pomiędzy trybem dla początkujących 
i zaawansowanych)

4,50

Obsługa kontrolera 5% trochę nieprecyzyjna, ale sterowanie 
jest przyjemne

4,50 reaguje trochę nieprecyzyjnie 3,50 nieprecyzyjna 2,50 precyzyjne sterowanie 5,50 aplikacja jest łatwa w obsłudze 5,00 reaguje trochę nieprecyzyjnie 3,50

Jakość wykonania kontrolera 4% trochę rozklekotany pilot 3,75 ergonomiczny pilot z dobrymi 
punktami nacisku, ma jednak kilka 
nieprecyzyjnych przycisków

4,62 bardzo mały pilot ze źle dobraną 
drogą nacisku i tandetnym 
wykonaniem

2,50 ergnonomiczny pilot z dobrymi 
punktami nacisku

4,75 brak (sterowanie tylko smartfonową 
aplikacją)

1,00 ergonomiczny pilot z dobrymi 
punktami nacisku, niektóre 
przełączniki trochę rozklekotane

4,62

Jak dobre są właściwości lotne drona 34% Stabilne zachowanie w powietrzu 4,97 W powietrzu jest trochę niestabilny 4,09 Nieprecyzyjne zachowanie w locie 3,43 Najlepsze zachowanie w locie w teście 5,63 Trochę ociężałe manewrowanie w locie 4,01 Sterowanie czasami skomplikowane 3,87
Właściwości lotne (subiektywne zdanie testujących) 30% dobre (stabliny lot, jest jednak 

trochę ciężki, start i lądowanie są 
proste)

5,00 trochę ograniczone (niespokojny lot, 
łatwy start, ale lądowanie przez 
odwrócone wirniki jest trochę 
niestabilne, dron zachowuje się 
obliczalnie)

4,50 ograniczone (niedokładne 
sterowanie i nieprecyzyjne impulsy, 
przy starcie wymaga aktywacji na 
płaskiej powierzchni, w przeciwnym 
razie wystąpią błędy w kalibracji)

3,25 bardzo dobre (bardzo dobrze 
wyważony i obliczalny, szybki, 
zwrotny, start i lądowanie są łatwe)

5,75 trochę ograniczone (automatyczny 
start i lądowanie, trochę opóźnione, 
ale intuicyjne sterowanie)

3,75 trochę ograniczone (bardzo chętnie 
manewruje, ale jest trochę 
nieprzewidywalny, start i lądowanie 
są łatwe)

4,25

Zakres funkcji (m.in.  salto, ruchy specjalne) 4% szeroki 4,75 brak 1,00 szeroki 4,75 szeroki 4,75 bardzo szeroki (dużo możliwych 
manewrów)

6,00 brak 1,00

Jak dobra jest kamera? 8% Zdjęcia i filmy tylko do zabawy 2,59 Wystarczająca do zdjęć i nagrań  
dla zabawy

2,91 Słabe zdjęcia i filmy 2,56 Brak kamery 1,00 Brak kamery 1,00 Brak kamery 1,00

Parametry techniczne kamery: rozdzielczość / maksymalna liczba fps* przy pełnej 
rozdzielczości / rozdzielczość przy maksymalnej liczbie fps / maksymalna liczba 
fps / rozdzielczość foto / zoom

2% 720 x 480 pikseli / 30 fps /  
720 x 480 pikseli / 30 fps /  
1,2 Mpix / brak

2,44 1280 x 720 pikseli / 22 fps /  
1280 x 720 pikseli / 22 fps /  
1 Mpix / brak

2,64 1280 x 960 pikseli / 30 fps /  
1280 x 960 pikseli / 30 fps /  
1,2 Mpix / brak

3,26 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Test oglądania wideo 4% nieostrość, artefakty 2,70 kiepskie odzwierciedlanie kolorów, 
artefakty

3,00 nieostre, dużo artefaktów, smużące 
ruchy

2,50 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Test oglądania zdjęć 2% nieostrość, dużo artefaktów 2,50 trochę nieostre, artefakty 3,00 nieostre, niewierne odzwierciedlanie 
kolorów, artefakty

2,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Jak łatwe jest uruchomienie? 13% Gotowy do działania, wiele 
akcesoriów

4,91 Gotowy do działania z zapasowymi 
łopatami

4,88 Gotowy do działania z wieloma 
akcesoriami

4,86 Gotowy do działania z zapasowymi 
łopatami

4,80 Gotowy do działania z zapasowym 
akumulatorem

3,48 Gotowy do działania bez akcesoriów 2,65

Instrukcja obsługi 1% pomocna (trochę nieprzejrzysta, ale 
zawiera podstawowe zagadnienia)

4,87 pomocna (gruntowna i obszerna 
instrukcja)

5,50 trochę mało pomocna (trochę 
nieprzejrzysta, ale zawiera 
podstawowe zagadnienia)

4,12 pomocna (podstawowa instrukcja 
krok po kroku)

4,87 pomocna (podstawowa instrukcja 
krok po kroku)

4,75 pomocna (gruntowna i obszerna 
instrukcja)

5,50

Uruchomienie 3% bardzo łatwe (od razu gotowy do 
startu, funkcje są objaśnione)

5,83 bardzo łatwe (od razu gotowy do 
startu, funkcje są objaśnione)

5,83 bardzo łatwe (od razu gotowy do 
startu, funkcje są objaśnione)

5,83 bardzo łatwe (od razu gotowy do 
startu, funkcje są objaśnione)

5,83 łatwe (od razu gotowy do startu, 
wymaga zainstalowania aplikacji)

5,50 bardzo łatwe (od razu gotowy do 
startu, funkcje są objaśnione)

5,83

Akcesoria w komplecie 9% zapasowe łopaty wirnika, ładowarka, 
karta microSD

4,61 zapasowe łopaty wirnika, ładowarka, 
uchwyt na smartfona

4,50 zapasowe łopaty wirnika, ładowarka, 
karta microSD

4,61 zapasowe łopaty wirnika, narzędzia, 
ładowarka, pasek na szyję do pilota

4,44 ładowarka, zapasowy akumulator 2,67 ładowarka 1,28

Jak dobre jest wyposażenie drona? 31% Najcichszy dron w teście 4,31 Dobre wykonanie 4,13 Długi czas ładowania, krótki lot 3,72 Dobre wykonanie 3,93 Najgłośniejszy dron w teście 3,92 Najkrótszy czas ładowania w teście 4,12
Wbudowane czujniki 1% żyroskop 3,50 żyroskop 3,50 żyroskop 3,50 żyroskop 3,50 ultradźwięki, optyczny czujnik pozycji 3,00 żyroskop 3,50
Przycisk zasilania na dronie 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Jakość wykonania i solidność drona 8% dobrze zmontowana obudowa 

z tworzywa sztucznego
5,00 solidnie wykonany 4,60 solidnie wykonany 4,25 solidnie wykonany 4,35 solidnie wykonany 5,75 trochę kruchy 3,25

Czas lotu w zawisie / czas ładowania / typ akumulatora (pojemność / napięcie) 15% dość długi: 5 minut / trochę długi:  
52 minuty / akumulator litowo- 
-polimerowy (380 mAh / 3,7 V)

4,03 dość długi: 6 minut / krótki:  
47 minut / akumulator litowo- 
-polimerowy (500 mAh / 3,7 V)

4,15 dość długi: 5 minut / trochę długi:  
62 minuty / akumulator litowo- 
-polimerowy (390 mAh / 3,7 V)

3,80 dość długi: 6 minut / krótki:  
46 minut / akumulator litowo- 
-polimerowy (350 mAh / 3,7 V)

4,16 dość długi: 5 minut / długi: 72 minuty / 
akumulator litowo-polimerowy  
(550 mAh / 3,7 V)

3,78 dość długi: 6 minut / krótki: 30 minut / 
akumulator litowo-polimerowy  
(150 mAh / 3,7 V)

4,57

Głośność: na biegu jałowym / pod pełnym obciążeniem 6% 6,56 sona / 19,06 sona 4,79 9,90 sona / 19,50 sona 4,07 10,93 sona / 25,44 sona 3,27 11,89 sona / 22,94 sona 3,33 14,00 sona / 27,15 sona 2,49 6,60 sona / 19,06 sona 4,78
Punkty dodatnie / ujemne

 Jakość 100% bardzo dobra 4,52 dobra 4,10 dobra 3,58 bardzo dobra 4,60 dobra 3,68 dobra 3,60

2/2016
2/2016

*fps (ang. frames per second) – klatek na sekundę
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