
2/2016HTC one A9
Cena: 2500 zł

skrócone 
wyniki testu

Procesor / pamięć operacyjna: Qualcomm Snapdragon 
617 (4x 1,5 GHz + 4x 1,2 GHz) / 1,8 GB 
Pamięć: 16 GB (+ złącze kart pamięci microSDHC)
wyświetlacz / rozdzielczość: 5 cali / 1920 x 1080 pikseli 
system operacyjny: Android 6.0

Jak dobre jest wyposażenie? 37% Ostry wyświetlacz, przeciętny aparat 4,47
Ekran: jasność / ostrość jeszcze jasny (419,4 cd/m2) / bardzo ostry (440 ppi)
Techniczna jakość zdjęć z aparatu (przy świetle 
dziennym / test oglądania

wysoka (ocena: 5,04) / barwne obwódki (ocena 4,10)

Czas wyzwalania / czas zapisu / rozdzielczość foto / wideo 
i maksymalna liczba klatek na sekundę / zwolnione tempo

0,3 s / 0,8 s / 13,1 Mpix / Full HD (1080p) przy 30 fps / 
tak (30 fps przy 2,1 Mpix)

Wbudowana pamięć (użyteczna) / możliwość 
rozszerzenia / bezpłatna pamięć w chmurze / 
instalowanie aplikacji na pamięci rozszerzonej

bardzo mało (9,8 GB) / przez microSDXC do 209,8 GB / 
bardzo dużo (100 GB) / możliwe

Dźwięk na słuchawkach dostarczonych w komplecie / 
na wieży hi-fi / na wyjściu słuchawkowym / funkcje 
odtwarzacza MP3

przekłamany (ocena 3,86) / trochę przekłamany / 
prawie wierny oryginałowi / obszerne

Jak łatwa i pewna jest obsługa? 22% Szybka również dzięki Androidowi 6.0 4,88
Szybkość obsługi i pracy wysoka szybkość (ocena ogólna 5,20)
Polecenia głosowe / funkcja czytania na głos wygodne / trochę niewygodne
Jak dobrze urządzenie sprawuje się  
w codziennym użytkowaniu?

18% Zbyt krótki czas pracy na akumulatorze 3,98

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

jeszcze długo (7.42) / 2150 mAh

Waga / grubość / stosunek powierzchni ekranu do 
wielkości obudowy

niska (143 g) / cienki (8,4 mm) / trochę niski

Odporność na zarysowania obudowy / ekranu / wodoszczelność bardzo niska / bardzo wysoka / nie
Jak dobre są jakość mowy i odbiór? 13% Dobre, zwłaszcza w sieci LTE 1800 4,49
Telefonowanie: test słuchania przy uchu / przez głośnik dobra jakość / lekkie zakłócenia
Jakość nadawania i odbioru: LTE 800 / LTE 1800 / UMTS (ocena) 3,74 / 4,78 / 4,8
Jak dobra jest łączność z internetem? 10% Bardzo wysoka szybkość transmisji danych i Wi-Fi 5,50
Maksymalna możliwa szybkość transmisji w telefonii komórkowej LTE o maks. 300 Mb/s (CAT 6)
Wi-Fi: częstotliwość / standard 2,4 i 5 GHz / ac do 433 Mb/s (brak MIMO)

 Jakość 100% bardzo dobra 4,56
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