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PRODUCENT
Model waga

MICROSOFT
Wireless Desktop 
3000

ocena

LOGITECH
Wireless Combo 
MK520

ocena

TRACER
TRK-305WSG ocena

MEDIA-TECH
MT-1414 ocena

MICROSOFT 
Wireless Desktop 
800

ocena

TRUST
MaxTrack Wireless 
Deskset

ocena

GIGABYTE
KM7600 ocena

MANTA
Combo Set Keyboard & 
Mouse MM970

ocena

GENIUS
SlimStar i820 ocena

SERWIS 5%  bardzo dobra 5,20  bardzo dobra 5,20  dobra 4,40  dobra 4,40  dobra 4,40  dobra 4,40  dobra 4,00  dobra 4,40  dobra 4,40
Okres gwarancji* 4% 3 lata 5,00 3 lata 5,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00
Adres strony WWW producenta 1% www.microsoft.pl 6,00 www.logitech.pl 6,00 www.tracer.pl 6,00 www.media-tech.eu 6,00 www.microsoft.pl 6,00 www.trust.com 6,00 www.gigabyte.pl 4,00 www.manta.com.pl 6,00 www.geniusnet.com 6,00

KLAWIATURA 43%  bardzo dobra 5,08  bardzo dobra 4,81  dobra 4,37  bardzo dobra 4,55  dobra 3,90  dobra 4,06  dobra 3,79  dobra 3,55  dobra 3,82
Różnice w układzie klawiatury w stosunku do typowego układu QWERTY 2% typowy układ QWERTY 6,00 zmienione położenie  

klawisza I
5,50 typowy układ QWERTY, zmodyfi- 

kowany układ bloku numerycznego
4,50 typowy układ QWERTY 6,00 typowy układ QWERTY 6,00 typowy układ QWERTY 6,00 typowy układ QWERTY 6,00 typowy układ QWERTY 6,00 typowy układ QWERTY 6,00

Zasięg poprawnej pracy 5% powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 14 metrów 4,74 8 metrów 3,47 11 metrów 4,11 8 metrów 3,47
Podpórka pod nadgarstki 2% wydłużona obudowa klawiatury 

pełni rolę podpórki
3,00 wydłużona obudowa klawiatury 

pełni rolę podpórki
3,00 brak 1,00 wydłużona obudowa klawiatury 

pełni rolę podpórki
3,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Nóżki podwyższające 1% są 6,00 są 6,00 są 6,00 są, bardzo delikatne 5,00 są 6,00 są 6,00 są 6,00 są 6,00 brak 1,00
Stabilność klawiatury 3% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 mierna 2,00 przeciętna 3,00 bardzo dobra 5,00 przeciętna 3,00 przeciętna 3,00 mierna 2,00 bardzo dobra 5,00
Liczba dodatkowych klawiszy (ukryte pod innymi klawiszami) 1% 22 (12) 5,00 10 (13) 4,83 26 (brak) 6,00 12 (brak) 4,20 5 (brak) 2,20 11 (brak) 4,00 15 (brak) 4,80 brak (brak) 1,00 6 (12) 3,94
Funkcje dodatkowych klawiszy: przeglądarka WWW / poczta / sterowanie odtwarzaczem multimedialnym 
/ sterowanie głośnością / kalkulator / usypianie / wyłączanie

2% jest / jest / jest / jest /  
jest / brak / brak

4,57 jest / jest / jest / jest /  
jest / brak / jest

5,29 jest / jest / jest / jest /  
jest / jest / brak

5,29 jest / jest / jest / jest /  
jest / brak / brak

4,57 brak / brak / brak / jest / 
jest / brak / brak

2,43 jest /  brak / jest / jest /  
jest / brak / brak

3,86 jest / jest / jest / jest /  
jest / brak / brak

4,57 brak/ brak / brak / brak / 
brak / brak / brak

1,00 jest / jest / jest / jest / jest / 
brak / brak 

4,57

Możliwość programowania dodatkowych klawiszy 3% jest 6,00 brak 1,00 jest 6,00 jest 6,00 brak 1,00 jest 1 3,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Jakość wykonania 6% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 4,50 dobra 3,50 bardzo dobra 4,50 dobra 3,50 dobra 4,00 dobra 4,00 dostateczna 3,00 dobra 4,00
Wygoda obsługi 6% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 bardzo dobra 4,50 bardzo dobra 4,50 bardzo dobra 4,50 dobra 4,00 dobra 4,00 bardzo dobra 4,50
Test odporności na upadek 3% zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 wypadły baterie, po zamon- 

towaniu klawiatura działa
4,00 wypadły baterie i klawisze, po 

zamontowaniu klawiatura działa
3,00 zaliczony 6,00 wypadły baterie, po zamon- 

towaniu klawiatura działa
4,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00

Sposób zasilania / obliczony średni czas działania na akumulatorach (AAA – 850 mAh, AA – 2000 mAh) 2 5% 2x AA / 523 dni 4,76 2x AA / 611 dni 5,16 2x AAA / 326 dni 3,85 1x AAA / 223 dni 3,48 2x AAA / 265 dni 3,57 2x AAA / 303 dni 3,75 2x AA / 647 dni 5,32 1x AA / 366 dni 4,14 2x AAA / 88 dni 2,76
Wymiary / waga 4% 46,5x20x3 cm / 809 gramów 3,86 45x19,5x2,5 cm / 812 gramów 4,91 45,5x16,5x2,6 cm / 613 gramów 4,49 43,5x18,5x1,5 cm / 699 gramów 4,77 45,5x16x3 cm / 564 gramy 4,42 47x19x3 cm / 646 gramów 3,32 46,5x20,5x4 cm / 844 gramy 3,31 44x15x2,5 cm / 440 gramów 4,82 46x14,5x2,5 cm / 686 gramów 4,55

MYSZ 42%  bardzo dobra 4,61  bardzo dobra 4,50  bardzo dobra 5,07  bardzo dobra 4,60  dobra 4,40  dobra 4,31  dobra 4,38  dobra 4,19  dobra 3,78
Typ myszy optyczna, niebieskie światło optyczna, niewidoczne światło laserowa optyczna, niebieskie światło optyczna, czerwone światło optyczna, niebieskie światło optyczna, czerwone światło optyczna, czerwone światło optyczna, czerwone światło
Częstotliwość próbkowania 1% 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47 zmieniana dynamicznie, 

średnio: 500 Hz
6,00 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47 105 Hz 3,47

Zasięg poprawnej pracy 4% powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 powyżej 20 metrów 6,00 11 metrów 4,11 14 metrów 4,74 powyżej 20 metrów 6,00 13 metrów 4,53
Akceleracja wsteczna 1% dosyć mała 4,00 duża 3,00 dosyć mała 4,00 duża 3,00 duża 3,00 duża 3,00 duża 3,00 dosyć duża 3,50 duża 3,00
Rozdzielczość optyczna: deklarowana / zmierzona / możliwość zmiany 4% brak danych / 500 dpi / brak 3,22 1000 dpi / 500 dpi / brak 3,22 1600 dpi / 1200 dpi / jest 6,00 1000 dpi / 900 dpi / jest 5,65 1000 dpi / 680 dpi / brak 3,86 1000 dpi / 700 dpi / jest 4,94 1600 dpi / 1010 dpi / jest 6,00 1600 dpi / 1100 dpi / jest 6,00 brak danych / 854 dpi / brak 4,48
Możliwość obsługi przez osoby leworęczne 1% jest 6,00 jest 6,00 brak 1,00 brak 1,00 jest 6,00 brak 1,00 brak 1,00 jest 6,00 jest 6,00
Liczba przycisków / rolka 2% 4 / jest, uchylna na boki, 

działa jako przycisk
5,50 2 / jest, działa jako przycisk 3,50 7 / jest, uchylna na boki, 

działa jako przycisk
6,00 5 / jest, działa jako przycisk 5,00 2 / jest, działa jako przycisk 3,50 5 / jest, działa jako przycisk 5,00 3 / jest, działa jako przycisk 4,00 3 / jest, działa jako przycisk 4,00 4 / jest, działa jako przycisk 4,50

Czułość przycisków / rolki 2% bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00 bardzo dobra / bardzo dobra 5,00
Możliwość programowania przycisków 3% brak 1,00 brak 1,00 jest 6,00 jest, dwóch przycisków 4,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Jakość wykonania 6% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dostateczna 3,00 dostateczna 3,00
Wygoda obsługi 6% bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dostateczna 3,00 dostateczna 3,00
Test odporności na upadek 3% zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 wypadły baterie, po 

zamontowaniu mysz działa
3,00

Sposób zasilania / obliczony czas działania na standardowych akumulatorach (AAA – 850 mAh, AA – 2000 mAh) 3 5% 2x AA / 110 dni 5,31 1x AA / 150 dni 5,80 2x AA / 186 dni 5,70 1x AA / 77 dni 4,55 2x AA / 129 dni 5,70 1x AA / 62 dni 4,17 2x AAA / 34 dni 3,33 1x AA / 57 dni 4,02 2x AA / 71 dni 4,30
Wymiary / waga 4% 11,5x7x4,5 cm / 148 gramów 3,71 11,2x6x4 cm / 98 gramów 4,68 12,5x7,5x5 cm / 128 gramów 3,38 10,5x7,5x3,8 cm / 89 gramów 4,62 11x6x3,8 cm / 113 gramów 4,62 13x8x4 cm / 108 gramów 3,84 11x7x4 cm / 102 gramy 4,44 9x6,5x4 cm / 80 gramów 5,03 9,5x4,8x3,7 cm / 72 gramy 5,44

POZOSTAŁE 10%  bardzo dobra 4,80  bardzo dobra 5,30  bardzo dobra 4,80  dostateczna 3,30  bardzo dobra 5,10  bardzo dobra 5,30  bardzo dobra 4,70  dostateczna 2,60  dostateczna 2,80
Instrukcja obsługi 2% po polsku, dostateczna 3,00 po polsku, dobra 4,00 po polsku, dostateczna 3,00 po polsku, dostateczna 3,00 po polski, dostateczna 3,00 po polsku,  dobra 4,00 brak 1,00 po polsku, dostateczna 3,00 po polsku, dobra 4,00
Wskaźnik poziomu baterii: klawiatury / myszy 5% jest / jest 6,00 jest / jest 6,00 jest / jest 6,00 brak / jest 3,00 jest / jest 6,00 jest / jest 6,00 jest / jest 6,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00
Długość przewodu łączącego odbiornik z komputerem 3% odbiornik w formie urządzenia 

USB
4,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00 odbiornik w formie urządzenia 

USB
4,00 odbiornik w formie urządzenia 

USB
4,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00 miniaturowy odbiornik 

w formie urządzenia USB
5,00

OCENA POŚREDNIA 100% 4,86 4,76 4,71 4,44 4,25 4,30 4,14 3,77 3,73
Punkty dodatnie i ujemne nieczytelne oznaczenia 

dodatkowych przycisków
-0,05

Jakość bardzo dobra 4,86 bardzo dobra 4,76 bardzo dobra 4,66 dobra 4,44 dobra 4,25 dobra 4,25 dobra 4,14 dobra 3,77 dobra 3,73

Opłacalność  zakupu za drogi zdecydowanie za drogi bardzo korzystny za drogi opłacalny niezbyt opłacalny opłacalny korzystny niezbyt opłacalny

Cena 174 zł 180 zł 79 zł 138 zł 98 zł 115 zł 100 zł 58 zł 89 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 148 zł (www.hit.pl) 162 zł (www.ram.net.pl) nie znaleziono niższej ceny 127 zł (www.kurtmedia.pl) 77 zł (www.electro.pl) 114 zł (www.komputer.com.pl) 99 zł (www.otido.pl) 50 zł (www.kurtmedia.pl) 78 zł (www.kurtmedia.pl)

1 (po pobraniu ze strony WWW i zainstalowaniu sterowników); 2 nie uwzględniono samorozładowania ogniw; do obliczeń założono, że z klawiatury aktywnie korzystamy około 2 godzin dziennie; 3 nie uwzględniono samorozładowania ogniw; do obliczeń założono, że z myszy korzystamy 8 godzin dziennie, w tym 2 godziny aktywnie (uwględniono funkcje oszczędzania energii przez 
mysz) *Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
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