
Sony 
KD-65ZD9 
Cena: 20 000 zł

Podsumowanie 
wyników testu

seria: ZD9  
Przetestowana wielkość ekranu: 165 centymetrów (65 cali)  
inne wielkości: 190 cm, KD-75ZD9: 35 000 zł; 
254 cm, KD-100ZD9: 310 000 zł

Jak dobra jest jakość obrazu i dźwięku? 52% Niesamowicie jasny, bardzo ostry obraz, świetne kolory, 3D  
(dwie pary okularów w komplecie), dźwięk jest matowy

5,01

Czy telewizor ma wszystkie ważne łącza? 7% Tak, włącznie z LAN i Wi-Fi 5,49

Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor? 11% Nieprzejrzysty mediaplayer, dużo aplikacji (Google Play Store) 5,52

Jak łatwa jest obsługa? 22% Trochę zagmatwana, ale można się przyzwyczaić 4,55

Jak wysokie jest zużycie energii? 8% Trochę wysokie (klasa wydajności B) 4,41

 Jakość 100% bardzo dobra 4,88
szCzegóły testu
Jak dobra jest jakość obrazu i dźwięku? 52% Niesamowicie jasny i ostry obraz, dźwięk OK 5,01
Test wizualny przy odbiorze TV 10% obraz niekiedy przeostrzony z naturalnymi kolorami, jasność 

i kontrast bardzo wysokie
4,40

Test wizualny Blu-ray (przez wejście HDMI) 10% ostry obraz z naturalnymi kolorami, płynne ruchy, minimalne szumy 5,30
Test wizualny Ultra HD 6% promienny obraz z bardzo naturalnymi kolorami, czyste ruchy 5,70
Test wizualny 3D 1% plastyczny obraz, czyste ruchy, lekkie podwójne krawędzie 4,90
Test wizualny zdjęcia (JPEG przez USB) 6% bardzo ostry, kolory znakomite, możliwość skonfigurowania według 

normy Adobe RGB
5,70

Test laboratoryjny: odświeżanie obrazu / rozkład jasności / jasność / kontrast / 
wierność kolorów / wartość bieli / czerni

10% dobre / bardzo dobry / 604 cd/m2 / 50 000:1 / bardzo dobra / 
bardzo dobra / bardzo dobra

5,75

Odbicia na ekranie / wrażenie podczas oglądania 2% trochę mocne / trochę błyszczący 4,00
Utrata jakości przy patrzeniu na obraz z boku 2% wysoka 2,00
Test audio 5% trochę cienkie, lekko nosowe brzmienie 4,10
Czy telewizor ma wszystkie ważne łącza? 7% Szerokie możliwości podłączania 5,49
Odbiór TV 1% DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C 6,00
Łącza dla nagrywarki, odtwarzacza Blu-ray itp. 1% 4x HDMI, Scart, AV 5,50
Wyjścia audio 2% wyjście słuchawkowe (głośność regulowana i stała, możliwość 

używania równocześnie z głośnikiem telewizora), wyjście cyfrowe 
(optyczne), HDMI ARC

5,60

Łącza multimedialne (USB, LAN, Wi-Fi) 3% LAN, Wi-Fi, 3x USB, MirrorLink 5,25
Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor? 11% Dzięki Androidowi duży wybór aplikacji 5,52
Pliki multimedialne odtwarzane przez USB i sieć 1% MP3, WAV, AAC, DVD (VOB, folder Video-TS), MKV (H.264), AVCHD, 

TS (MPEG-2, H.264),UHD (H.265)
6,00

Internet: funkcje i aplikacje 5% bardzo dużo, m.in. HbbTV, Netflix, YouTube, radio internetowe, 
Google Cast, przeglądarka (bez Flasha)

5,45

Nagrywanie TV przez USB 5% tak (podwójne tunery), brak Time Shift 5,50
Jak łatwa jest obsługa? 22% Pilot trochę przeładowany 4,55
Instrukcja obsługi (zakres, użyteczność) 4% lakoniczna instrukcja obsługi, obszerna w menu, obsługa 

skomplikowana
4,00

Pilot: obsługa / podpisy / podświetlenie 9% trochę trudna / trochę niewyraźne / brak 3,75
Menu ekranowe (zrozumiałość, przejrzystość) 6% dobrze zrozumiałe, niekiedy trzeba wykonać wiele kroków 4,89
Sortowanie nadawców / eksportowanie 3% łatwe / niemożliwe 4,70
Jak wysokie jest zużycie energii? 8% Trochę wysokie 4,41
Roczne koszty energii przy 4 godzinach pracy dzienie + 20 godzin stand-by 6% 184 zł (210 W) + 0,90 zł (0,2 W) 4,15
Zużycie energii przy wyłączonym urządzeniu 1% 0,2 W 4,40
Hałas podczas pracy 1% niesłyszalny 6,00
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