
Apple 
iPhone 8 Plus (256 GB) 
Cena: 4729 zł (3979 zł z 64 GB)

Apple 
iPhone 8 (256 GB) 
Cena: 4229 zł (3479 zł z 64 GB)

Podsumowanie 
wyników testu

CPu / Ram: Apple A11 Bionic / 3 GB 
wyświetlacz: 5,5 cala (1920 x 1080 pikseli) 
aparat przedni / tylny: 7 Mpix / 2x 12 Mpix 
wymiary: 158 x 79 x 9 mm 

CPu / Ram: Apple A11 Bionic / 3 GB 
wyświetlacz: 4,7 cala (1334 x 750 pikseli) 
aparat przedni / tylny: 7 Mpix / 12 Mpix 
wymiary: 139 x 68 x 8 mm 

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Topowy wyświetlacz, aparat z optycznym zoomem 5,10 Topowy wyświetlacz, dobry aparat 5,00
Ekran: jasność / kontrast / wierność kolorów jasny (711 cd/m2)  / niski (1184:1) /  

bardzo wysoka (97,8%) 
4,30 jasny (711 cd/m2) / niski (1154:1) /  

bardzo wysoka (98,2%) 
4,30

Jakość zdjęć przy świetle dziennym jasne, jeszcze dużo szczegółów, trochę widoczna 
nieostrość na skrajach i szumy, odchyłki barwne

4,70 jasne, jeszcze dużo szczegółów, trochę 
widoczna nieostrość na skrajach i szumy

4,80

Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą / 
przy motywach sportowych (ocena )

jeszcze porządna (4,0) / niewielkie szumy (4,2) / 
niewielka nieostrość w ruchach (5,0)

4,30 jeszcze porządne (4,0) / niewielkie szumy, ciemne 
(4,2) / niewielka nieostrość w ruchach (5,0)

4,20

Jakość zdjęć z aparatu przedniego jeszcze ostre, minimalne szumy 4,30 jeszcze ostre, minimalne szumy 4,30
Pamięć wewnętrzna (dostępna) / karta / chmura bardzo dużo (249,5 GB) / nierozszerzalna / 

mało (5 GB)
5,30 bardzo dużo (249,5 GB) / nierozszerzalna / 

mało (5 GB)
5,30

Jak dobra jest obsługa? 23% Łatwa, komfortowa, bardzo szybko 5,30 Łatwa, komfortowa, bardzo szybko 5,30
Szybkość obsługi i pracy bardzo wysoka i bardzo szybko 5,90 bardzo wysoka i szybko 5,90
Blokady biometryczne czytnik linii papilarnych 4,70 czytnik linii papilarnych 4,70
Jak dobrze urządzenie sprawuje się  
w codziennym użytkowaniu?

18% Dobrze: akceptowalny czas pracy, wodoszczelny 4,70 OK: akumulator przeciętny, wodoszczelny 4,60

Akumulator: intensywne użytkowanie / pojemność / 
szybkie ładowanie

jeszcze długo: 11:38 h / 2691 mAh / tak  
(ale brak szybkiej ładowarki w komplecie)

4,50 długo: 10:36 h / 1821 mAh / tak  
(ale brak szybkiej ładowarki w komplecie)

4,20

Waga / grubość urządzenia / stosunek powierzchni 
wyświetlacza do powierzchni przedniej części obudowy

wysoka: 202 g / cienki: 9 mm / niska: 66% 4,30 wysoka: 202 g / cienki: 9 mm / niska: 66% 4,80

Test upadku / odporność na zarysowania obudowy / 
wyświetlacza / wodoszczelność

zaliczony / bardzo wysoka / bardzo wysoka /  
tak (IP67)

6,00 zaliczony / bardzo wysoka / bardzo wysoka /  
tak (IP67)

6,00

Jak dobre są odbiór i telefonia? 13% Dobry odbiór LTE, dobry dźwięk 4,60 Dobry odbiór LTE, dźwięk tylko OK 4,60
Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik / HD-Voice dobra jakość / lekkie zakłócenia / tak 4,60 lekkie zakłócenia / lekkie zakłócenia / tak 4,40
Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 ocena: 4,45 / ocena: 4,16 / ocena: 4,90 4,90 ocena: 4,65 / ocena: 5,41 / ocena: 5,08 4,90
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% Szybkie LTE, szybkie Wi-Fi 5,60 Szybkie LTE, szybkie Wi-Fi 5,60
Maksymalna możliwa szybkość GSM CAT 12, maks. 603 Mb/s (LTE) 6,00 CAT 12, maks. 603 Mb/s (LTE) 6,00

 Jakość 100% bardzo dobra 5,10 bardzo dobra 5,00
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