
SAMSUNG GALAXY J5 (2016)
Cena: 900 zł

Podsumowanie 
wyników testu

CPu / Ram: Snapdragon 410 4x 1,2 GHz / 2 GB 
wielkość wyświetlacza / rozdzielczość: 5,2 cala / 1280 x 
720 pikseli 
Rozdzielczość aparatu przedniego / tylnego: 5 Mpix / 13 Mpix 
system operacyjny / sim: Android 6.0.1 / nano 
wymiary: 146 x 73 x 9 mm 
Pamięć / możliwość rozszerzenia: 16 GB (10,89 GB dostępne) / tak

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Jasny wyświetlacz AMOLED, aparat przeciętny 4,40
Wyświetlacz: jasność / ostrość / wierność kolorów jasny (598,7 cd/m2) / 282 ppi / wysoka (95,3%)
Zdjęcia przy świetle dziennym: ocena całkowita 
(pomiar / test wizualny)

ocena 4,12 (wysoka; ocena 4,77 / szumy; ocena 3,79) 

Czas wyzwalania / zapisu / rozdzielczość foto / wideo 0,18 s / 0,75 s / 13 megapikseli / Full HD
Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą nieostrość i szumy (2,0) / mało szczegółów (2,7)
Jak dobra jest obsługa? 23% Trochę niska szybkość, brak czytnika linii papilarnych 4,44
Szybkość obsługi i pracy wysoka i trochę powoli
Jak dobrze urządzenie sprawuje się 
w codziennym użytkowaniu?

18% Wymienny akumulator, brak wodoszczelności 4,43

Czas pracy na akumulatorze: intensywne 
użytkowanie (godz. min.) / pojemność 

długo (11.32) / 3100 mAh (akumulator można wymienić)

Waga / grubość / wodoszczelność niska (157 g) / cienki (9 mm) / nie
Jak dobre są odbiór i rozmowy  
telefoniczne?

13% Dobre wartości, niewielkie problemy z głośnikiem 4,75

Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik / 
obsługa HD-Voice

dobra jakość / niewielkie zaburzenia / nie

Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 ocena: 4,70 / ocena: 5,30 / ocena: 5,10
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% Jest LTE , ale tak samo jak Wi-Fi, tylko powolne 4,69
Maksymalna możliwa szybkość GSM / Wi-Fi LTE do 150 Mb/s / WLAN-n do 150 Mb/s (2,4 GHz)

 Jakość dobra 4,48
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