
ACER 

Aspire S13 (S5-371)
Cena: około 4800 złotych

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Intel Core i7-6500, Skylake-U, 2,5 GHz 
karta graficzna: Intel HD Graphics 520, zintegrowana 
wyświetlacz: 13,3 cala (33,8 cm), z powłoką antyrefleksyjną, 1920 x 1080 pikseli 
Pamięć opracyjna: 8 GB, DDR3 
Pamięć: 512 GB (SSD) 
napęd optyczny: brak

Jak szybka jest praca na notebooku? 24% Szybkość pracy jest na najwyższym poziomie; jednostka graficzna 
procesora przy zredukowanej rozdzielczości jest wystarczająca  
dla okazjonalnych graczy

5,29

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% Wyświetlacz jest przyjemnie ostry i odbija niewiele światła. Kolory są 
trochę bledsze niż na wyświetlaczach z błyszczącą powierzchnią

4,79

Jak dobrze urządzenie spisuje się w zastosowaniach mobilnych? 24% Super: Aspire jest lekki, bardzo wytrwały i przyjemnie cichy.  
Dół obudowy podczas ciągłej pracy dość mocno się nagrzewa

4,90

Czy notebook ma wszystko, co potrzebne? 21% Wyposażenie seryjne jest bardzo hojne, ale jak to w ultrabooku  
nie ma możliwości rozbudowy

4,51

Jak łatwa jest obsługa? 12% Trzeba się obyć bez ekranu dotykowego, ale to nic złego: klawiatura 
i gładzik są naprawdę dobre

3,81

 Jakość 100% bardzo dobra 4,76
szCzegóły testu
Jak szybka jest praca na notebooku? 24% 5,29
Szybkość w internecie i programach biurowych / przy edycji filmów i zdjęć / 
dostępu do twardego dysku

16% bardzo szybko (69,96%) / bardzo szybko (68,84%) / bardzo szybko 
(92,79%)

5,58

Szybkość w grach (natywna 1920 x 1080 pikseli): DirectX 11 / 10 / 9 (klatek na sekundę) 2,5% zacina się (22) / jeszcze płynnie (25) / zacina się (19) 3,48
Szybkość w grach (natywna 1366 x 768 pikseli): DirectX 11 / 10 / 9 (klatek na sekundę) 2,5% jeszcze płynnie (34) / płynnie (40) / jeszcze płynnie (33) 4,43
Szybkość transmisji z zewnętrznego twardego dysku na notebook / z notebooka 
na zewnętrzny twardy dysk

3% USB 3.0: bardzo szybko (275,12 MB/s) / szybko (180,73 MB/s) 6,00

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% 4,79
Dokładność wyświetlania kolorów / kontrast obrazu / rozkład jasności 
(maksymalna odchyłka) / czas reakcji

5% trochę niska (76,50%) / bardzo wysoki (100,00%) / trochę niski 
(maks. odchyłka: 16,40%) / krótki (13,65 ms)

4,34

Refleksy / utrata jasności przy patrzeniu z boku 4% trochę wysokie / trochę niska 3,97
Gęstość pikseli (liczba pikseli na cal) 4% wysoka (165,6 dpi przy 1920 x 1080 pikselach) 5,12
Jakość obrazu: test wizualny na wbudowanym wyświetlaczu 3% bardzo wysoka (trochę blade kolory) 5,61
Jakość obrazu: test oglądania na cyfrowym / analogowym wyjściu wideo 1% bardzo wysoka / brak 5,00
Jakość dźwięku na wyjściu audio (odchyłka charakterystyki częstotliwościowej /
szumy / zniekształcenia)

2% bardzo dobra (0,13% / 95,85 decybeli / 0,008%) 5,57

Jak dobrze urządzenie spisuje się w zastosowaniach mobilnych? 24% 4,90
Czas pracy na akumulatorze: praca / wideo / czas ładowania (godz.) 10% długo: 4.51 / bardzo długo: 5.49 / krótko: 2.19 5,34
Hałas podczas pracy przy aplikacjach biurowych / wideo / pod pełnym 
obciążeniem / w grach

6% bardzo cicho (0,4 sona) / bardzo cicho (0,1 sona ) / trochę głośno 
(1,2 sona) / cicho (0,8 sona)

5,32

Wzrost temperatury u dołu urządzenia po 2 godzinach / z tyłu  
(różnica w stosunku do temperatury otoczenia)

3% bardzo wysoki: 37,6 °C / bardzo wysoki: 31,0 °C 2,00

Waga z akumulatorem / zasilacz z kablem 5% niska (1324 g) / niska (269 g) 5,28
Czy notebook ma wszystko, co potrzebne? 21% 4,51
Wbudowana pamięć operacyjna / możliwość rozszerzenia maksymalnie do 2% dużo (8 GB) / rozbudowa niemożliwa 4,25
Pamięć / typ / model 4% SSD / 499,47 GB / Liteon CV1-8B512 (M.2 SATA) 6,00
Łącza USB / możliwość ładowania przez USB przy wyłączonym urządzeniu 3% 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 (typ C) / tak 4,58
Częstotliwość Wi-Fi / standard / Bluetooth (wersja) 3,5% 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (wersja 4.2) 5,39
Możliwości podłączenia / możliwości rozbudowy 3% trochę ograniczone (1x słuchawki / mikrofon, 1x HDMI) / brak 3,29
Czytnik kart pamięci (obsługiwane karty) / mikrofon / wbudowana kamera 2,5% tak (dla SD, SDHC, SDXC) / tak / tak 5,00
Programy dostarczone z urządzeniem 3% bardzo mało 2,40
Jak łatwa jest obsługa? 12% 3,81
Uruchomienie / instrukcja obsługi 3% łatwe / brak 3,67
Jakość klawiatury / gładzika 5% wygodna (mały skok, przyjemne podświetlenie) / wygodny (bardzo 

precyzyjny, przyjemny w dotyku)
4,94

Obsługa ekranu dotykowego 2% brak 1,00
Reset notebooka do stanu fabrycznego 2% z twardego dysku (pełny, przez Windows Recovery) 4,00
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