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Samsung QE55Q8C (55” Q8C) 
Cena: 10 999 zł

LG OLED55C7V 
Cena: 11 490 zł

Podstawowe parametry urządzenia 20% 5,45 5,7
Przekątna ekranu / inne dostępne przekątne w danej serii 55 cali / 65 cali i 75 cali 55 cali / 65 cali
Rozdzielczość ekranu 1% UHD (3840 x 2160 pikseli) 5,00 UHD (3840 x 2160 pikseli) 5,00
Typ matrycy LCD VA, Quantum Dot, 120 Hz OLED, 120 Hz
Podświetlenie matrycy krawędziowe LED (strefowe sterowanie, 12 stref, diody ulokowane  

na dłuższej płaszczyźnie ekranu) 
nie dotyczy (w ekranie OLED piksele same emitują światło)

Certyfikat Ultra HD Premium 1% tak 6,00 tak 6,00
Konstrukcja ekranu (płaska/zakrzywiona) zakrzywiona płaska
Wbudowane tunery telewizyjne 1% DVB-T, DVB-C, DVB-S, telewizja analogowa 6,00 DVB-T, DVB-C, DVB-S, telewizja analogowa 6,00
Gniazda połączeniowe wideo i USB 5% 4x HDMI, 3x USB 2.0 (w module One Connect) 5,00 4x HDMI, 3x USB (w tym 1x USB 3.0) 5,00
Gniazdo CI 1% tak (CI+ 1.3, w module One Connect) 6,00 tak (CI+ 1.3) 6,00
WLAN / LAN / Bluetooth 5% tak / tak / tak 6,00 tak / tak / tak 6,00
Obsługa treści HDR 5% tak, Q HDR 1500 (HDR10, HLG oraz system tworzenia 

wirtualnego obrazu HDR z treści SDR)
5,00 tak, Active HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG oraz system 

tworzenia wirtualnego obrazu HDR z treści SDR)
6,00

Wymiary i masa 23,2 kg z podstawą, 20 kg bez podstawy 19,2 kg z podstawą, 17,3 kg bez podstawy
Mocowanie VESA 1% tak (400 x 400 mm) 6,00 tak (300 x 200 mm) 6,00
Fabryczne wyposażenie pilot zdalnego sterowania, optyczny przewód łączący ekran  

z modułem One Connect, podstawa
pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający, podstawa

Wygoda obsługi 20% 4,65 4,53
Montaż i podłączenie telewizora 3% łatwa, ale wyłącznie w dwie osoby, podłączenie telewizora nie 

nastręcza większych problemów, gniazda połączeniowe zostały 
czytelnie opisane, sprytny organizer przewodów, które 
ukrywamy w stopie, wymagane dwa gniazda zasilające 230 V 

5,00 łatwa, ale wyłącznie w dwie osoby, podłaczenie telewizora nie 
nastręcza większych problemów, gniazda połączeniowe 
czytelnie opisane, prosty organizer przewodów połaczeniowych 
z tyłu telewizora, w zestawie brak przewodu HDMI 

5,00

Pierwsza konfiguracja 1% łatwa, nawet dla osób przeciętnie zorientowanych w obsłudze 
nowoczesnych TV

5,00 łatwa, nawet dla osób przeciętnie zorientowanych w obsłudze 
nowoczesnych TV 

5,00

Przejrzystość opcji menu 3% dobra (menu nieco przesycone ustawieniami, niektóre z nich 
ulokowane zostały niezbyt intuicyjnie i wygodnie)

4,00 dobra (opcje menu podręcznego i zaawansowanego 
porozrzucane po przeciwnych stronach ekranu)

4,00

Wygoda obsługi telewizora za pomocą dołączonego pilota 2% dobra (minimalistyczny pilot uniwersalny One Remote) 4,00 dobra (pilot Magic Remote z obsługą żyroskopową wirtualnego 
kursora)

4,00

Wygoda obsługi telewizora za pomocą mobilnej aplikacji 1% dobra (aplikacja Samsung Smart View) 4,00 dobra (aplikacja LG TV Plus) 4,00
SmartTV 5% tak (system operacyjny Tizen, intuicyjny interfejs, płynna praca, 

bardzo bogaty zestaw aplikacji, w tym: Netflix, Amazon Video, 
HBO GO, Ipla.pl, YouTube, przeglądarka internetowa)

5,00 tak (system operacyjny webOS 3.5, intuicyjny interfejs, płynna 
praca, kompletny zestaw aplikacji, w tym: Netflix, Ipla.pl, 
Amazon Video, YouTube, przeglądarka internetowa)

4,50

Odtwarzanie filmów z zasobów sieciowych / z USB 1% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00
Nagrywanie na dysk USB / timeshift USB 1% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00
Strumieniowanie obrazu (zdjęć/wideo) z urzadzeń mobilnych 1% tak 6,00 tak 6,00
Wyświetlanie treści 3D 1% nie 1,00 nie 1,00
Obsługa głosowa 1% tak (komendy głosowe wydawane do pilota) 5,00 tak (komendy głosowe wydawane do pilota) 5,00

JAKOŚĆ OBRAZU
Ocena organoleptyczna 21% 4,33 5,43
Subiektywna jakość obrazu 10% dobry kontrast, intensywne, atrakcyjne kolory, dobra ostrość 

obrazu, efekt HDR sprawia dość umiarkowane wrażenie, w 
niektórych scenach wyraźnie dostrzegalne zmiany jasności 
ekranu, wynikające z pracy jego podświetlenia

5,00 świetny kontrast, głęboka czerń, intensywne, atrakcyjne kolory, 
dobra ostrość obrazu, efekt HDR istotnie poprawia wrażenia 
wizualne, w niektórych scenach dostrzegalny banding kolorów

5,00

Ocena kątów widzenia obrazu 5% dobre (spadek kontrastu i intensywności kolorów widoczny już 
przy kącie 20–30 stopni w poziomie, dalsze zwiększanie kąta 
patrzenia o kolejne 20–30 stopni nie powosuje już tak 
istotnych zmian obrazu)

4,00 celujące (do około 80 stopni w poziomie) 6,00

Refleksy świetlne od powierzchni ekranu 1% widoczne, ale umiarkowanie przeszkadzające 4,00 widoczne, ale umiarkowanie przeszkadzające 4,00
Funkcja strefowego sterowania podświetleniem 2% dobra (12 niezależnych, pionowych stref podświetlenia) 4,00 celująca (panel OLED zapewnia niezależne sterowanie jasności 

pojedynczych pikseli ekranu)
6,00

Ocena wycieków podświetlenia podczas oglądania ciemnych scen 2% zauważalne, szczególnie w scenach z detalami o skrajnej 
jasności i podczas patrzenia na ekran pod pewnym kątem) 

4,00 brak (brak podświetlenia ekranu) 6,00

Wskazanie większej atrakcyjności tego samego materiału wideo Ultra HD HDR 
wyświetlanego na obu telewizorach przez 5 osób niezwiązanych z przeprowadza-
niem testu

1% 0 osób 1,00 5 osób 6,00

Czas reakcji matrycy 10,24 ms 0,298 ms
Jakość wyświetlanego obrazu 31% 4,38 4,82
Luminancja bieli – ustawienia domyślne, w trybie Standardowy /  
w trybie Kino/Film (plansza do pomiaru kontrastu ANSI)

3% 472 / 301 4,87 308 / 315 4,12

Luminancja bieli po ustawieniu maksymalnej jasności ekranu/maksymalnej 
efektywności podświetlenia ekranu, tryb Standardowy (plansza do pomiaru 
kontrastu ANSI)

3% 624 4,33 325 3,00

Zmierzona luminancja jasnych obszarów w pięciu kontrastowych scenach HDR 
(filmy „Lego Przygoda” 9:12, „Człowiek ze stali” 49:00; 1:41:28, „W ciemność. 
Star Trek” 19:22; 1:12:11(tryb Standardowy / tryb Kino/Film, ustawienia 
domyślne obrazu)

3% 562; 450; 457; 531; 557 / 506; 142; 286; 423; 465 4,64 257; 590; 374; 536, 234 / 317; 456; 364; 409; 371 4,83

Poziom czerni – ustawienia domyślne, tryb Standardowy / tryb Kino/Film 
(plansza do pomiaru kontrastu statycznego ANSI)

3% 0,145 / 0,096 4,39 0 / 0 6,00

Współczynnik kontrastu statycznego – ustawienia domyślne, tryb Standardowy / 
tryb Kino/Film (plansza do pomiaru kontrastu statycznego ANSI)

5% 3255 / 3135 5,08 dąży do nieskończoności / dąży do nieskończoności 6,00

Temperatura bieli – ustawienia domyślne, tryb Standardowy / tryb Kino/Film 2% 10717 / 6937 4,00 10242 / 6346 4,00
Jakość podświetlenia/świecenia panelu – procentowa różnica jasności względem 
centrum ekranu

3% 14,73 3,05 6,25 4,75

Jakość podświetlenia/świecenia panelu – procentowa różnica temperatury bieli 
względem centrum ekranu

2% 6,06 3,05 4,29 4,75

Odwzorowywanie kolorów z przestrzeni DCI-P3 (pokrycie – coverage /  
zakres – volume)

5% 90,1 / 101,3 5,21 91,2 / 97,9 5,30

Wierność odwzorowywania kolorów (średni błąd delta E 2000, DCI-P3)  
– tryb Standardowy / tryb Kino/Film

2% 9,2 / 4,48 3,26 9,8 / 2,11 3,62

Sekcja audio 5% 3,80 4,10
Wbudowany system dźwięku 4.2, łączna moc 60 watów RMS 2.2, łączna moc 40 watów RMS
Jakość dźwięku z wbudowanych głośników 3% dobra w kategoriach telewizyjnych (brzmienie nie jest 

dostatecznie pełne, nazbyt agresywne i wyraźnie owej 
agresywności wzrasta wraz ze zwiększaniem natęzenia dźwięku, 
szczególnie powyżej wartości 55-60) 

4,00 dobra w kategoriach telewizyjnych (brzmienie nie jest 
dostatecznie pełne, efektowne i precyzyjne) 

3,50

Obsługiwane standardy dźwięku cyfrowego 1% Dolby Digital Plus, DTS 4,00 Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS 6,00
Wyjścia i wejścia audio 1% wyjście optyczne audio 3,00 wyjście słuchawkowe, wyjście optyczne audio, 4,00
Pobór energii podczas pracy 3% 4,20 4,67
Pobór energii w trybie Standardowy (ustawienia domyślne obrazu) 1% 173 4,02 190 3,83
Pobór energii w trybie Film/Kino  (ustawienia domyślne obrazu) 1% 170 4,06 130 4,51
Pobór energii w trybie czuwania 1% 1,1 (ekran + One Connect) 4,53 0,25 5,67
Ocena pośrednia 100% 4,60 5,02
Inne parametry pakiet Elite Smart Pack konto Premium w serwisie Netflix przez 3 miesiące +0,01

 OCENA ŁĄCZNA dobra 4,62 bardzo dobra 5,03


