
*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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PRODUCENT
Model

waga AVERMEDIA
AVer3D CaptureHD

ocena

SERWIS 5% dobra 4,00
Okres gwarancji* 4% 2 lata 4,00
Strona WWW producenta 1% www.avermedia.com 4,00

PARAMETRY TECHNICZNE 30% dobra 4,33
Typ urządzenia / sposób podłączenia do komputera karta PCI-E / montaż wewnątrz obudowy
Obsługiwane standardy odbioru sygnału telewizyjnego 
i radiowego

10% telewizja analogowa, telewizja 
cyfrowa, radio FM, radio cyfrowe

6,00

Gniazda wejściowe audio / wideo 5% HDMI, analogowe stereo / HDMI, 
komponentowe, S-Video, kompozytowe

5,00

Dołączona w komplecie antena 5% przewód z wtykiem antenowym 3,00
Pilot zdalnego sterowania (wygoda obsługi) / czujnik 
podczerwieni

5% jest (dobra) / jest, podłączany do 
karty tunera

4,00

Dodatkowe wyposażenie 5% papierowe okulary anaglifowe (red-cyan) 2,00

CYFROWA TELEWIZJA DVB-T 40% bardzo dobra 5,35
Obsługiwane standardy kodowania obrazu 10% MPEG-2, MPEG-4 (H.264) 6,00
Subiektywna ocena jakości obrazu / płynności 15% bardzo dobra / dobra 5,00
Czas przeszukiwania pasma 2% 1 minuta 55 sekund 5,00
Obsługiwane formaty zapisu obrazu 2% MPEG-4 (H.264) 4,00
Jakość zapisanych na dysku sekwencji wideo 2% bardzo dobra 5,00
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) 3% jest 6,00
Wygoda obsługi EPG 3% bardzo dobra 5,00
Możliwość odszukiwania / nagrywania / przypominania 
wybranych programów z poziomu EPG

3% jest / jest / jest 6,00

SYGNAŁ ANALOGOWY, RADIO 15% dobra 4,00
Obsługa analogowej telewizji / skuteczność wyszukiwania / 
jakość odbioru

5% jest / bardzo dobra / dobra 4,00

Zgrywanie z zewnętrznego źródła sygnału / jakość 
zgrywanego obrazu

5% jest / dobra 4,00

Obsługa radia analogowego / skuteczność wyszukiwania / 
obsługa RDS

5% jest / bardzo dobra / jest, ale słabo 
wykorzystywana przez oprogramowanie

4,00

WYGODA OBSŁUGI I MOŻLIWOŚCI 10% dobra 4,30
Instrukcja obsługi 2% lakoniczna, po polsku 3,00
Funkcja timeshift / PIP 2% jest / jest (dla obrazów z plików wideo) 4,00
Obsługa telegazety (polskie znaki) 2% jest (jest) 6,00
Nadawanie nazw programom / tworzenie list ulubionych 
programów

1% jest / jest 6,00

Zapamiętanie nieruchomego obrazu (stop-klatka) 1% jest 6,00
Możliwość pracy przy wyłączonym komputerze 1% brak 1,00
Dołączone oprogramowanie 1% Aver Media Center 3D, Snug TV 4,00

OCENA POŚREDNIA 100% 4,67
Punkty dodatnie i ujemne

Jakość bardzo dobra 4,67

Cena 350 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję nie znaleziono niższej ceny

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU

TEST: Karta telewizyjna 
AVERMEDIA Aver3D CaptureHD
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