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Procesor / rAM: A8X (2x 1,5 GHz) / 1,94 GB
Pamięć: 108 GB (bez możliwości rozszerzenia)
wyświetlacz: 9,7 cala (24,6 cm), 2048 x 1536 pikseli 
system operacyjny: iOS 8.1 
Łączność: Wi-Fi ac, LTE, Bluetooth, NFC

Procesor / rAM: A7 (2 x 1,1 GHz) / 969 MB 
Pamięć: 109 GB (bez możliwości rozszerzenia)
wyświetlacz: 7,9 cala (20,1 cm), 2048 x 1536 pikseli 
system operacyjny: iOS 8.1
Łączność: Wi-Fi ac, LTE, Bluetooth, NFC

Jak wygodne jest surfowanie po sieci,  
praca i granie?

Nowy iPad Air 2 znów stał się szybszy – ale 
w praktyce trudno to zauważyć

5,58 iPad mini 3 był w teście bardzo szybki, niższe 
w porównaniu z Air 2 tempo było odczuwalne 
bardzo rzadko

5,57

Jak dobre są obraz i dźwięk? Wyświetlacz w teście odbijał znacznie mniej 
niż w mini i dodatkowo punktował bardzo 
wysoką wiernością kolorów

4,65 Szczegółowy wyświetlacz prezentuje 
naturalne kolory, ale jest trochę za ciemny 
i mocno odbija światło

4,56

Jak dobre jest połączenie z internetem  
i innymi urządzeniami?

Wbudowane Wi-Fi ac jest szybkie i ma duży 
zasięg. Pasują niestety tylko akcesoria 
z gniazdem Lightning

5,02 Technologia ac zapewnia wprawdzie również 
tutaj wysoką szybkość Wi-Fi, ale mini 3 był 
trochę wolniejszy od Air 2

5,02

Jak dobra jest obsługa? Łatwa – jak to u Apple. Odblokowywanie 
odciskiem palca jest wygodne, ale dla 
fanatyków bezpieczeństwa zbyt ryzykowne

5,02 Również małego iPada można teraz 
odblokowywać odciskiem palca. Ale chip NFC 
współpracuje tylko z Apple Pay

4,95

Jak urządzenie sprawuje się na co dzień? iPad Air 2 jest tylko niewiele cięższy 
i odrobinę cieńszy niż mini. W praktyce 
wytrzymuje trochę dłużej na baterii

5,22 iPad mini 3 w teście praktycznym wytrzymał 
dobre 14 godzin. Ładowanie trwało ponad  
5 godzin

5,20

           JAkość bardzo dobra 5,12 bardzo dobra 5,09

Apple
ipAd Air 2
128 GB lTe
Cena: 3399 zł

Apple
ipAd mini 3
128 GB lTe
Cena: 2999 zł

TEST: iPad Air 2 128 GB LTE, iPad mini 3 128 GB LTE
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