
Lite-On 
eBAU108 
Cena: 80 zł

Lite-On 
ES1-01 
Cena: 85 zł

LG 
GP57ES40 
Cena: 85 zł

Asus 
SDRW-08U7M-U 
Cena: 140 zł

Apple 
A1379 
Cena: 399 zł

Transcend 
TS8XDVDS-K 
Cena: 100 zł

Lenovo 
LN-8A6NH11B 
Cena: 250 zł

Podsumowanie 
wyników testu

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: slot 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

mechanizm wkładania Cd/dVd: szuflada 
transmisja danych: łącze USB 2.0 
Zasilanie: przez łącze USB

na jakich nośnikach urządzenie zapisuje dane? 20% Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0 Zapisuje wszystkie popularne CD i DVD 6,0
Obsługiwane formaty (CD / DVD-R / DVD+R /  
DVD-R DL / DVD+R DL)

tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak / tak / tak 6,0

Jak łatwa jest eksploatacja? 15% Niska waga, długi kabel USB 5,9 Najlżejsza nagrywarka DVD w teście 5,9 Druga najlżejsza nagrywarka DVD w teście 5,7 Niska waga, długi kabel USB 5,4 Najcięższa nagrywarka DVD w teście 4,4 Trochę ciężka 5,0 Bardzo krótki kabel USB 4,3
Waga / długość kabla USB / potrzeba zewnętrznego zasilacza 240 g / 51,5 cm / nie 5,9 225 g / 51,5 cm / nie 5,9 226 g / 47 cm / nie 5,7 279 g / 45,5 cm / nie 5,4 340 g / 30,2 cm / nie 4,4 301 g / 38,2 cm / nie 5,0 237 g / 15 cm / nie 4,3
Jak długo trwa wypalanie i odczyt danych? 50% Wysoka szybkość zapisu i odczytu 4,6 Wysoka szybkość zapisu i odczytu 4,6 Trochę powolne tempo zapisu i odczytu 4,4 Trochę powolne tempo zapisu i odczytu 4,5 Wysoka szybkość zapisu i odczytu 4,6 Trochę powolne tempo zapisu i odczytu 4,5 Trochę powolne tempo zapisu i odczytu 4,4
Czas wypalania CD (miks plików 640 MB) trochę powoli (4 min, 48 s) 3,6 trochę powoli (4 min, 49 s) 3,6 trochę powoli (4 min, 50 s) 3,6 powoli (4 min, 55 s) 3,4 trochę powoli (4 min, 50 s) 3,6 trochę powoli (4 min, 52 s) 3,5 trochę powoli (4 min, 45 s) 3,7
Czas wypalania DVD-R / czas wypalania DVD+R  
(miks plików 4,3 GB)

szybko (9 min, 47 s) /  
szybko (10 min, 38 s)

4,9 szybko (9 min, 43 s) /  
szybko (10 min, 44 s)

4,9 trochę powoli (11 min, 11 s) / 
szybko (10 min, 55 s)

4,5 trochę powoli (11 min, 0 s) / 
szybko (10 min, 39 s)

4,6 trochę powoli (11 min, 18 s) / 
trochę powoli (11 min, 2 s)

4,4 trochę powoli (11 min, 3 s) / 
szybko (10 min, 41 s)

4,6 szybko (9 min, 49 s) / 
szybko (10 min, 37 s)

4,9

Czas wypalania DVD-R DL / czas wypalania DVD+R DL 
(miks plików 7,5 GB)

szybko (21 min, 59 s) /  
bardzo szybko (20 min, 44 s)

5,4 szybko (22 min, 16 s) /  
bardzo szybko (20 min, 47 s)

5,4 szybko (21 min, 56 s) / 
bardzo szybko (20 min, 39 s)

5,5 szybko (22 min, 1 s) / 
bardzo szybko (20 min, 41 s)

5,5 szybko (21 min, 22 s) / 
szybko (21 min, 33 s)

5,4 szybko (22 min, 9 s) / 
bardzo szybko (20 min, 42 s)

5,4 szybko (22 min, 4 s) / 
powoli (27 min, 48 s)

4,0

Czas odczytu CD (miks plików 640 MB) trochę powoli (4 min, 37 s) 3,9 trochę powoli (4 min, 33 s) 3,9 trochę powoli (4 min, 40 s) 3,8 trochę powoli (4 min, 38 s) 3,8 trochę powoli (4 min, 23 s) 4,2 trochę powoli (4 min, 33 s) 3,9 trochę powoli (4 min, 39 s) 3,8
Czas odczytu DVD-R / czas odczytu DVD+R  
(miks plików 4,3 GB)

bardzo szybko (10 min, 24 s) / 
bardzo szybko (10 min, 32 s)

5,8 bardzo szybko (10 10 min, 27 s) /  
bardzo szybko (10 10 min, 27 s)

5,8 bardzo szybko (10 min, 46 s) / 
bardzo szybko (10 min, 30 s)

5,7 bardzo szybko (10 min, 41 s) / 
bardzo szybko (10 min, 33 s)

5,8 bardzo szybko (10 min, 33 s) / 
bardzo szybko (10 min, 24 s)

5,8 bardzo szybko (10 min, 50 s) / 
bardzo szybko (10 min, 31 s)

5,7 bardzo szybko (10 min, 24 s) / 
bardzo szybko (10 min, 24 s)

5,8

Czas odczytu DVD-R DL / czas odczytu DVD+R DL  
(miks plików 7,5 GB)

powoli (18 min, 37 s) /  
trochę powoli (17 min, 38 s)

3,4 powoli (18 10 min, 31 s) / 
trochę powoli (18 10 min, 3 s)

3,4 bardzo powoli (19 min, 27 s) / 
powoli (18 min, 43 s)

2,7 powoli (19 min, 0 s) / 
powoli (18 min, 20 s)

3,1 powoli (18 min, 32 s) / 
trochę powoli (17 min, 45 s)

3,5 powoli (18 min, 47 s) / 
powoli (18 min, 34 s)

3,1 powoli (18 min, 32 s) / 
trochę powoli (17 min, 50 s)

3,5

Jak głośna jest nagrywarka? 10% Podczas wypalania trochę głośno 4,0 Podczas wypalania trochę głośno 4,0 Podczas wypalania trochę głośno 4,5 Podczas wypalania trochę głośno 3,9 Najcichsza nagrywarka DVD w teście 4,8 Podczas wypalania trochę głośno 4,2 Podczas wypalania trochę głośno 4,3
Głośność podczas wypalania / głośność podczas odczytu trochę głośno (2,0 sony) / cicho (0,5 sona) 4,0 trochę głośno (2,1 sona) / cicho (0,4 sona) 4,0 trochę głośno (1,6 sona) / cicho (0,4 sona) 4,5 trochę głośno (2,0 sony) / cicho (0,5 sona) 3,9 cicho (1,4 sona) / bardzo cicho (0,2 sona) 4,8 trochę głośno (1,8 sona) / cicho (0,3 sona) 4,2 trochę głośno (1,7 sona) / cicho (0,3 sona) 4,3
Jakie łącza ma nagrywarkia? 5% Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0 Tylko jedno łącze USB 2.0 2,0
Posiadane typy złączy USB 2.0 / USB 3.0 / USB Typ C jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0 jest / brak / brak 2,0

 Jakość 100% bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,7 bardzo dobra 4,7 bardzo dobra 4,6
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