
Microsoft
surface Pro
Cena: 10 999 zł1

saMsung
galaxy Book
Cena: ok. 7000 zł

Huawei
MateBook e
Cena: ok. 5200 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Intel Core i7-7660U (2x 2,5 GHz) 
wyświetlacz: 12,3 cala (31,2 cm) / 2732 x 1824 piksele
Pamięć operacyjna / pamięć: 16 GB / 512 GB 
wymiary: 29,2 x 20,2 x 1,8 (sam tablet 0,9) cm

Procesor: Intel Core i5-7200U (2x 2,5 GHz) 
wyświetlacz: 12,0 cali (30,4 cm) / 2160 x 1440 pikseli 
Pamięć operacyjna / pamięć: 8 GB / 256 GB 
wymiary: 29,1 x 20,1 x 1,7 (sam tablet 0,9) cm

Procesor: Intel Core i5-7Y54 (2x 1,2 GHz) 
wyświetlacz: 12,0 cali (30,4 cm) / 2160 x 1440 pikseli 
Pamięć operacyjna / pamięć: 4 GB / 256 GB 
wymiary: 28,1 x 20,8 x 1,6 (sam tablet 0,9) cm

Jak szybka jest praca  
na notebooku?

Porządne tempo pracy, szybko w programach foto/
wideo, w grach powoli

4,15 Porządne tempo pracy, szybkie kopiowanie danych 
przez USB, w grach dość powoli

4,11 Energooszczędny procesor dzielnie radzi sobie 
podczas pracy, ale do gier jest o wiele zbyt powolny

3,81

Jak dobre są obraz i dźwięk? Ekstremalnie ostry obraz o wiernych kolorach, trochę 
za mało kontrastu. Bardzo dobre wyjście audio

5,03 Bardzo ostry i kontrastowy obraz. Minimalnie zbyt 
blade kolory. Bardzo dobre wyjście audio

5,00 Bardzo ostry obraz z żywymi kolorami i mocnym 
kontrastem. Dobre wyjście audio

5,09

Jak dobrze urządzenie spisuje się 
w zastosowaniach mobilnych?

Lekki notebook, trochę ciężki zasilacz. Cichy.  
Dobra wytrzymałość (5,5 godziny)

5,35 Cichy i lekki. Podczas pracy trochę się grzeje. Dobra 
wytrzymałość (4 godziny pracy / 6,5 godziny wideo)

5,20 Lekki i bezgłośny, bo nie ma wentylatorów. Niska emisja 
ciepła, trochę kiepska wytrwałość (3,5 godziny)

5,15

Czy urządzenie ma wszystko,  
co jest potrzebne?

Bardzo dużo pamięci, mało złączy. Szybkie Wi-Fi ac. 
Brak możliwości rozbudowy

3,75 Bardzo mało pamięci operacyjnej, mało złączy, 
szybkie Wi-Fi ac i LTE. Brak możliwości rozbudowy

3,51 Mało pamięci operacyjnej, mało złączy. Szybkie Wi-Fi ac. 
Brak czytnika kart pamięci. Brak możliwości rozbudowy

3,35

Jak łatwa jest obsługa? Dobry ekran dotykowy. Dobra, ale droga hybryda 
klawiatury i gładzika jako zdejmowana osłona

4,70 Dobry ekran dotykowy, rysik w komplecie. Dobra 
hybryda klawiatury i gładzika w zdejmowanym etui

4,68 Dobry ekran dotykowy, porządna klawiatura, dobry 
gładzik w zdejmowanym etui. Dobry ekran dotykowy 

4,60

Punkty dodatnie i ujemne Moduł LTE 0,05

 Jakość bardzo dobra 4,59 bardzo dobra 4,54 dobra 4,37
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