
* 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)

TEST: KAMERY HD
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Wyniki testów w szczegółach waga 1 miejsce 2 miejsce ocena 3 miejsce ocena 4 miejsce ocena

Producent, model Panasonic HDC-HS60 Canon Legria HF-M306 Panasonic HDC-SD60 Sony HDR-CX305

Matryca światłoczuła: typ (wielkość)/rozdzielczość/efektywna liczba pikseli dla filmowania/
efektywna liczba pikseli dla wykonywania zdjęć/maksymalna rozdzielczość wykonywanych zdjęć

CMOS (1/4,1 cala)/3,32 megapiksela/ 
2,11 megapiksela/2,32 megapiksela (4:3)/5 megapikseli

CMOS (1/4 cala)/3,89 megapiksela/2,99 megapiksela/ 
3,31 megapiksela (4:3)/3,31 megapiksela

CMOS (1/4,1 cala)/3,32 megapiksela/2,11 megapiksela/ 
2,32 megapiksela (4:3)/5 megapikseli

CMOS BSI (1/4 cala)/4,2 megapiksela/2,65 megapiksela/ 
3,54 megapiksela (4:3)/7,1 megapiksela

Format zapisu treści HD/nośnik danych MPEG-4 (AVC/H.264)/wbudowany dysk twardy 
lub karta pamięci SD, SDHC lub SDXC

MPEG-4 (AVC/H.264)/karta pamięci SD lub SDHC MPEG-4 (AVC/H.264)/karta pamięci SD, SDHC 
lub SDXC 

MPEG-4 (AVC/H.264)/wbudowana pamięć lub karta 
pamięci SD, SDHC, SDXC lub Memory Stick PRO Duo

Jakość obrazu
Jakość obrazu SD zapisanego w najlepszej jakości, na wyjściu kompozytowym 4% dość mało detali obrazu, szumy, niedokładności 

na krawędziach obiektów
3,96 dość mało detali obrazu, szumy 3,76 dość mało detali obrazu, szumy, niedokładności 

na krawędziach obiektów
4,00 dość mało detali obrazu, obraz nieco nieostry, 

szumy obrazu
2,99

Jakość obrazu HD zapisanego w najlepszej jakości, na wyjściu HDMI 16% dobra ilość detali, ponadprzeciętna ostrość 
obrazu, szumy w ciemnych partiach kadru

3,96 dobra ilość detali, szumy w ciemnych partiach 
kadru

4,04 dobra ilość detali, ponadprzeciętna ostrość 
obrazu, szumy w ciemnych partiach kadru

3,99 dobra ilość detali, szumy w ciemnych partiach kadru, 
widoczne problemy z automatycznym ostrzeniem 

3,70

Odchyłka rejestrowanych kolorów dla światła dziennego/sztucznego/zakres rejestrowanych barw dla światła dziennego/sztucznego 4% 11,7%/14,8%/55,3%/48,1% 3,08 12,5%/12,3%/66,5%/55,4% 3,55 11,3%/13,8%/56,7%/48,8% 3,24 10%/9,2%/73,6%/66,4% 4,42
Zapisywana maksymalna rozdzielczość HD/standard zapisu klatek 1% 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/25p lub 50i 6,00 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/50i 5,00
Stabilizator obrazu: typ/efektywność/skoki obrazu podczas wolnego przesuwania kamery/ręczne włączanie stabilizatora 4% optyczny/2,8 przysłony/brak/jest 5,60 optyczny/2,4 przysłony/brak/jest 5,60 optyczny/2,8 przysłony/brak/jest 5,60 optyczny/2,3 przysłony/brak/jest 5,60
Działanie automatycznej ostrości obrazu podczas filmowania w dobrym/słabym świetle 2% szybkie/dość wolne 4,20 bardzo wolne/zbyt wolne 2,00 dość wolne/dość wolne 4,27 zbyt wolne/zbyt wolne 2,00
Minimalne oświetlenie sceny wymagane dla uzyskania poprawnego obrazu 3% 26 luksów 5,62 10 luksów 6,00 26 luksów 5,62 10 luksów 6,00
Jakość obrazu  suma 34% ocena 4,24 ocena 4,24 ocena 4,28 ocena 4,07

Jakość dźwięku
Jakość dźwięku rejestrowanego przez wbudowany mikrofon (test słuchowy) 5% metaliczny, ciche tony niskie i średnie 3,80 nieco metaliczny, ciche tony niskie 4,20 nieco metaliczny, ciche tony niskie i średnie 3,80 nieco metaliczny, niskie tony ciche 4,00
Jakość dźwięku rejestrowanego przez wbudowany mikrofon: wierność charakterystyki 
przenoszenia/odstęp sygnału od szumu/zniekształcenia

2% 57,2%/52,4 dB/0,37% 4,81 49,3%/47,2 dB/0,46% 4,62 58,2%/50,4 dB/0,42% 4,77 57,5%/48,6 dB/0,43% 4,00

Efektywność systemów redukcji powiewów wiatru dla częstotliwości: 50/80/120 Hz 2% brak funkcji 1,00 2 dB/10 dB/2 dB 2,13 brak funkcji 1,00 brak funkcji 1,00
Odstęp sygnału użytecznego od szkodliwych dźwięków płynących z pracy mechaniki kamery 1% 52,4 dB 5,86 47,2 dB 5,10 50,4 dB 5,57 48,6 dB 5,30
Separacja kanałów dla zapisu stereo/wielokanałowego 2% 11 dB/brak zapisu wielokanałowego 3,66 3,2 dB/zapis wielokanałowy wymaga opcjonalnego mikrofonu 2,00 8 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,65 6,1 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,05
Jakość dźwięku  suma 12% ocena 3,65 ocena 3,63 ocena 3,45 ocena 3,28

Jakość fotografii
Jakość zdjęć przy świetle dziennym (test wzrokowy) 2% niezbyt ostre, dość ciemne, bardzo mało detali, 

kolory zimne, ziarniste
3,04 ostrość dostateczna, dostateczna ekspozycja, dość 

mało detali, kolory lekko oziębione, lekki szum
3,86 niezbyt ostre, dość ciemne, bardzo mało detali, 

kolory zimne, ziarniste
3,00 niezbyt ostre, nieco ciemne, mało detali, kolory 

lekko oziębione, szum na obrazie
3,30

Wierność odwzorowywania detali obrazu/maksymalna wielkość odbitki, jaką można wykonać bez utraty jakości obrazu 3% 65,9%/14x20 cm 2,59 73%/15x22 cm 3,30 66%/14x20 cm 2,60 64,5%/14x19 cm 2,45
Jakość fotografii  suma 5% ocena 2,77 ocena 3,52 ocena 2,76 ocena 2,79

Obsługa
Gniazda połączeniowe 4% wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 

HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB
3,60 wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 

HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB, 
wyjście słuchawkowe, sterowanie zoomem

4,10 wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 
HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB

3,60 wyjścia: kompozytowe, S-Video, komponentowe 
oraz HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB

3,85

Pojemność wbudowanej pamięci/maksymalny czas zapisu filmu w najlepszej jakości/wysokiej 
jakości/standardowej jakości/najsłabszej jakości

4% dysk twardy 120 GB/15 godzin 57 minut/20 godzin  
35 minut/31 godzin 30 minut/51 godzin 16 minut

6,00 brak pamięci wbudowanej i dołączonej  
w zestawie

1,00 brak pamięci wbudowanej i dołączonej  
w zestawie

1,00 wbudowana pamięć 16 GB/1 godzina 29 minut/2 godziny 
13 minut/3 godziny 52 minuty/6 godzin 35 minut

2,63

Zoom optyczny/zakres ogniskowych (ekwiwalent dla aparatu 35 mm) 6% 25x/35,7–893 mm 5,50 15x/39,5–711 mm 4,50 25x/35,7–893 mm 5,50 12x/29,8–357,6 mm 4,20
Czas włączania kamery (w trybie szybkiego startu) 1% 2,1 sekundy 5,52 2,8 sekundy 5,20 2 sekundy 5,55 2,8 sekundy 5,20
Minimalna odległość filmowania/rejestrowany obszar 2% 3 centymetry/5,2x2,8 centymetra 4,45 1 centymetr/3x1,7 centymetra 5,22 3 centymetry/5,2x2,8 centymetra 4,45 1 centymetr/2,6x1,4 centymetra 5,59
Ekran kontrolny: odwzorowywanie detali/wierność kolorów/przekątna/refleksy od wyświetlacza/
jasność świecenia

4% 86,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,81 cm/
bardzo dużo refleksów/366 cd/m2

4,52 95%/małe przekłamania kolorów/6,76 cm/
bardzo dużo refleksów/466 cd/m2

5,04 86,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,81 cm/
bardzo dużo refleksów/366 cd/m2

4,52 86,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,76 cm/
bardzo dużo refleksów/416 cd/m2

4,69

Informacje wyświetlane na ekranie: informacja o trwaniu zapisu/pozostały czas zapisu/poziom akumulatora/data/godzina 2% tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75
Wizjer 2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Programy tematyczne 2% bardzo dużo 6,00 dużo 5,00 bardzo dużo 6,00 dość dużo 4,00
Płynna regulacja szybkości zoomu/sposób sterowania zoomem 1% jest/manetki zoom, przyciski 4,00 jest/manetki zoom, dotykowo ekran, przyciski, pilot 5,00 jest/manetki zoom, przyciski 4,00 jest/manetki zoom, dotykowy ekran, pilot 5,00
Język menu/jakość menu/sterowanie funkcjami kamery 2% polski/niezbyt przejrzyste/bardzo wygodne 

dzięki dotykowemu ekranowi
5,00 polski/przejrzyste/bardzo wygodne dzięki 

dotykowemu ekranowi
5,50 polski/niezbyt przejrzyste/bardzo wygodne 

dzięki dotykowemu ekranowi
5,00 polski/niezbyt przejrzyste/bardzo wygodne 

dzięki dotykowemu ekranowi
5,00

Ręczne ustawienia: ostrości/przysłony/czasu ekspozycji/balansu bieli 2% jest/jest/jest/jest (z menu) 5,00 jest/jest/jest/jest (z menu) 5,00 jest/jest/jest/jest (z menu) 5,00 jest/jest/brak/jest (z menu) 3,75
Ułatwienia podczas filmowania: powiększenie podczas ustawiania ostrości/linie pomocnicze/zebra 100%/70% 1% brak/jest/brak/brak 2,25 jest/jest/brak/brak 3,50 brak/jest/brak/brak 2,25 brak/jest/brak/brak 2,25
Funkcja backlight/filmowanie poklatkowe 2% jest/brak 3,50 jest/brak 3,50 jest/brak 3,50 jest/brak 3,50
Ręczna regulacja poziomu zapisu fonii/wskaźnik poziomu zapisu fonii na ekranie/wejście mikrofonowe/zasilanie dla mikrofonu 1% jest/jest/brak/brak 3,50 jest/jest/jest/brak 4,75 jest/jest/brak/brak 3,50 brak/brak/jest/brak 2,25
Obsługa  suma 36% ocena 4,56 ocena 4,05 ocena 4,01 ocena 3,88

Inne
Waga z akumulatorem/wymiary z akumulatorem 368 gramów/6,1x6,6x12,4 cm 371 gramów/7,8x6x12,4 cm 299 gramów/5,5x6,5x12,3 cm 357 gramów/5,6x6,3x12,5 cm
Załączony akumulator: typ/pojemność 1% litowo-jonowy/1790 mAh 6,00 litowo-jonowy/890 mAh 6,00 litowo-jonowy/1790 mAh 6,00 litowo-jonowy/1030 mAh 6,00
Cena akumulatora o dużej pojemności 1% 499 złotych (VW-VBK360E-K, 3600 mAh) 4,00 499 złotych (BP-827, 2670 mAh) 4,00 499 złotych (VW-VBK360E-K, 3600 mAh) 4,00 549 złotych (NP-FV100, 3900 mAh) 4,00
Ładowanie akumulatora 1% w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00
Maksymalny czas filmowania z dołączonym akumulatorem 3% 104 minuty 3,47 102 minuty 3,40 122 minuty 4,07 136 minut 4,53
Gniazdo do montażu dodatkowych akcesoriów (mikrofonu, lampy doświetlającej, lampy błyskowej)  2% brak 1,00 jest 6,00 brak 1,00 jest 6,00
Dołączone akcesoria przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V
Inne  suma 8% ocena 3,18 ocena 4,40 ocena 3,40 ocena 4,82

Serwis
Okres gwarancji* 3% 2 lata 4,00 1 rok 3,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00
Telefon pomocy technicznej 1% 801 801887 6,00 22 5834307 4,00 801 801887 6,00 80 1500500 4,00
Strona WWW producenta 1% www.panasonic.pl 6,00 www.canon.pl 6,00 www.panasonic.pl 6,00 www.sony.pl 6,00
Serwis  suma 5% ocena 4,80 ocena 3,80 ocena 4,80 ocena 4,40

Ocena pośrednia 100% 4,15 4,05 3,96 3,92

Jakość dobra 4,15 dobra 4,05 dobra 3,96 dobra 3,92
Cena/Jakość dostateczna mierna dobra niedostateczna

Cena 2399 zł 2349 zł 1599 zł 2899 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 2193 (www.mojecyfrowe.pl) 2178 (www.cyfrowe.pl) 1522 (www.oleole.pl) 2635 (www.redcoon.pl)

Wyniki testów w szczegółach 5 miejsce 6 miejsce ocena 7 miejsce ocena 8 miejsce ocena 9 miejsce ocena 10 miejsce ocena

Producent, model JVC GZ-HM335BE JVC GZ-HD500SE Samsung HMX-H200 Sony HDR-CX115 Canon Legria HF-R16 Toshiba Camileo X100

Matryca światłoczuła: typ (wielkość)/rozdzielczość/efektywna liczba pikseli dla filmowania/
efektywna liczba pikseli dla wykonywania zdjęć/maksymalna rozdzielczość wykonywanych zdjęć

CMOS BSI (1/4.1 cala)/brak danych/ 
brak danych/brak danych/3,15 megapiksela

CMOS (1/5,8 cala)/brak danych/brak danych/ 
brak danych/2 megapiksele

CMOS BSI (1/4,1 cala)/3,32 megapiksela/2,07 megapiksela/ 
brak danych/4,7 megapiksela

CMOS BSI (1/4 cala)/4,2 megapiksela/1,35 megapiksela/ 
1,57 megapiksela (4:3)/3,1 megapiksela

CMOS (1/5,5 cala)/2,39 megapiksela/1,56 megapiksela/ 
1,73 megapiksela (4:3)/2,1 megapiksela

CMOS (brak danych)/10 megapikseli/brak danych/ 
10 megapikseli (4:3)/16 megapikseli

Format zapisu treści HD/nośnik danych MPEG-4 (AVC/H.264)/karta pamięci SD, SDHC 
lub SDXC 

MPEG-4 (AVC/H.264)/wbudowany dysk twardy 
lub karta pamięci microSD lub microSDHC

MPEG-4 (AVC/H.264)/karta pamięci SD lub SDHC MPEG-4 (AVC/H.264)/karta pamięci SD, SDHC, 
SDXC lub Memory Stick PRO Duo

MPEG-4 (AVC/H.264)/wbudowana pamięć lub 
karta pamięci SD lub SDHC

MPEG-4 (AVC/H.264)/wbudowana pamięć lub 
karta pamięci SD lub SDHC

Jakość obrazu
Jakość obrazu SD zapisanego w najlepszej jakości, na wyjściu kompozytowym 4% obraz nieco ciemny, mała ilość detali, szumy 

obrazu, widoczne prążki mory
2,50 obraz nieco ciemny, mała ilość detali, szumy 

obrazu, widoczne prążki mory
2,83 mało detali podczas ruchu, szumy obrazu, obraz 

niespokojny
2,00 dość mało detali obrazu, obraz nieco nieostry, 

szumy obrazu
2,00 dość mało detali, szumy obrazu 3,22 silny szum, drgający obraz, lekko nieostry 2,00

Jakość obrazu HD zapisanego w najlepszej jakości, na wyjściu HDMI 16% nieco ciemny obraz w sztucznym świetle, na 
ciemnych obiektach szum, obraz nieco zamglony

3,94 nieco ciemny obraz w sztucznym świetle, na 
ciemnych obiektach szum, obraz nieco zamglony

3,35 dość mało detali podczas ruchu obrazu, wyraźny 
szum

3,80 dobra ilość detali, szumy w ciemnych partiach kadru, 
widoczne problemy z automatycznym ostrzeniem 

3,58 dobra ilość detali, silne szumy w ciemnych 
partiach kadru 

3,37 silne szumy, mała ilość detali w czasie ruchu 
obrazu, obraz lekko nieostry 

2,00

Odchyłka rejestrowanych kolorów dla światła dziennego/sztucznego/zakres rejestrowanych barw dla światła dziennego/sztucznego 4% 11,4%/9,4%/67,8%/70,9% 4,23 11,6%/10,2%/55,2%/73,8% 3,97 9,9%/9,8%/54,8%/49,2% 3,77 11%/9%/66,2%/60,4% 4,11 12%/13%/64%/55,4% 3,49 16,3%/24,5%/90,9%/83% 3,88
Zapisywana maksymalna rozdzielczość HD/standard zapisu klatek 1% 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/50i 5,00 1920x1080/25p 6,00 1920x1080/30p 6,00
Stabilizator obrazu: typ/efektywność/skoki obrazu podczas wolnego przesuwania kamery/ręczne włączanie stabilizatora 4% optyczny/1,3 przysłony/brak/jest 4,08 optyczny/1,3 przysłony/brak/jest 4,08 optyczny/1,8 przysłony/brak/jest 4,83 elektroniczny/1,7 przysłony/brak/jest 4,72 elektroniczny/1,4 przysłony/brak/jest 4,24 elektroniczny/0,2 przysłony/brak/jest 2,40
Działanie automatycznej ostrości obrazu podczas filmowania w dobrym/słabym świetle 2% dość wolne/wolne 3,30 dość wolne/wolne 3,46 wolne/dość wolne 3,32 zbyt wolne/zbyt wolne 2,00 bardzo wolne/dość wolne 2,96 dość wolne/dość wolne 4,00
Minimalne oświetlenie sceny wymagane dla uzyskania poprawnego obrazu 3% 15 luksów 6,00 15 luksów 6,00 15 luksów 6,00 10 luksów 6,00 10 luksów 6,00 20 luksów 5,83
Jakość obrazu  suma 34% ocena 4,00 ocena 3,74 ocena 3,91 ocena 3,75 ocena 3,75 ocena 2,84

Jakość dźwięku
Jakość dźwięku rejestrowanego przez wbudowany mikrofon (test słuchowy) 5% metaliczny, dudniący, ciche tony niskie 3,80 metaliczny, dudniący, ciche tony niskie 3,80 nieco metaliczny i nosowy 4,00 nieco metaliczny, ciche niskie tony 4,00 nieco metaliczny, ciche niskie tony 4,20 dość cichy i nieco metaliczny 3,70
Jakość dźwięku rejestrowanego przez wbudowany mikrofon: wierność charakterystyki 
przenoszenia/odstęp sygnału od szumu/zniekształcenia

2% 51,2%/51,9 dB/0,76% 4,00 49%/47,3 dB/0,49% 4,00 61,1%/46,7 dB/0,63% 4,48 52,4%/51,6 dB/0,41% 4,00 52,9%/49,5 dB/0,52% 4,62 52,4%/46,2 dB/0,66% 4,00

Efektywność systemów redukcji powiewów wiatru dla częstotliwości: 50/80/120 Hz 2% 5 dB/14 dB/13 dB 3,04 5 dB/14 dB/13 dB 3,04 6 dB/6 dB/6 dB 2,08 brak funkcji 1,00 5 dB/2 dB/0 dB 2,00 brak funkcji 1,00
Odstęp sygnału użytecznego od szkodliwych dźwięków płynących z pracy mechaniki kamery 1% 51,9 dB 5,80 47,3 dB 5,11 46,7 dB 5,01 51,6 dB 5,75 49,5 dB 5,43 46,2 dB 4,94
Separacja kanałów dla zapisu stereo/wielokanałowego 2% 6,2 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,08 8,6 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,87 0 dB/brak zapisu wielokanałowego 1,00 6,7 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,23 4,5 dB/brak zapisu wielokanałowego 2,00 0 dB/brak zapisu wielokanałowego 1,00
Jakość dźwięku  suma 12% ocena 3,59 ocena 3,66 ocena 3,34 ocena 3,35 ocena 3,64 ocena 2,95

Jakość fotografii
Jakość zdjęć przy świetle dziennym (test wzrokowy) 2% niezbyt ostre, dość ciemne, mało detali, kolory 

oziębione, ziarniste
3,12 niezbyt ostre, dość ciemne, mało detali, kolory 

oziębione, ziarniste
3,04 bardzo nieostre, dość ciemne, bardzo mało 

detali, kolory zafałszowane
2,70 niezbyt ostre, dość ciemne, mało detali, kolory 

oziębione, ziarniste
3,10 nieco nieostre i ciemne, mało detali, kolory 

nieco oziębione, szumy kolorowe na obrazie
3,32 silnie nieostre, mało detaliczne, silny szum, 

kolory zafałszowane
2,70

Wierność odwzorowywania detali obrazu/maksymalna wielkość odbitki, jaką można wykonać bez utraty jakości obrazu 3% 54,7%/11x16 cm 2,00 53,4%/11x16 cm 2,00 69,7%/15x21 cm 2,97 61,2%/13x18 cm 2,12 59,5%/12x18 cm 2,00 66,1%/14x20 cm 2,61
Jakość fotografii  suma 5% ocena 2,45 ocena 2,42 ocena 2,86 ocena 2,51 ocena 2,53 ocena 2,65

Obsługa
Gniazda połączeniowe 4% wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 

HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB
3,60 wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 

HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB
3,60 wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 

HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB
3,10 wyjścia: kompozytowe, S-Video (wymaga 

dodatkowego przewodu), komponentowe oraz 
HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB

3,85 wyjścia: kompozytowe, komponentowe oraz 
HDMI, wyjście analogowe audio stereo, USB, 
sterowanie zoomem

4,10 wyjścia: kompozytowe, HDMI, wyjście 
analogowe audio stereo, USB

3,10

Pojemność wbudowanej pamięci/maksymalny czas zapisu filmu w najlepszej jakości/wysokiej 
jakości/standardowej jakości/najsłabszej jakości

4% wbudowana pamięć 8 GB/43 minuty/1 godzina  
1 minuta/1 godzina 27 minut/3 godziny 37 minut

2,21 dysk twardy 80 GB/7 godzin 23 minuty/10 godzin 
25 minut/14 godzin 46 minut/36 godzin 56 minut

6,00 brak pamięci wbudowanej i dołączonej  
w zestawie

1,00 brak pamięci wbudowanej i dołączonej  
w zestawie

1,00 8 GB/1 godzina 1 minuta/1 godzina 24 minuty/ 
2 godziny 20 minut/3 godziny

2,21 4 GB/1 godzina 7 minut/1 godzina 7 minut/ 
1 godzina 7 minut/4 godziny 4 minuty

2,00

Zoom optyczny/zakres ogniskowych (ekwiwalent dla aparatu 35 mm) 6% 30x/43,7–1311 mm 5,80 20x/46,4–928 mm 4,80 20x/37–748 mm 5,00 25x/37–1075 mm 5,50 20x/40–800 mm 5,00 10x/brak danych 4,00
Czas włączania kamery (w trybie szybkiego startu) 1% 5,8 sekundy 3,89 6,5 sekundy 3,55 5 sekund 4,22 2,3 sekundy 5,43 2,6 sekundy 5,28 5 sekund 4,22
Minimalna odległość filmowania/rejestrowany obszar 2% 3 centymetry/4,6x2,5 centymetra 4,45 3 centymetry/4x2,2 centymetra 4,45 1 centymetr/3x1,7 centymetra 5,22 1 centymetr/2,45x1,4 centymetra 5,64 1 centymetr/3x1,7 centymetra 5,22 1 centymetr/4,3x2,3 centymetra 4,50
Ekran kontrolny: odwzorowywanie detali/wierność kolorów/przekątna/refleksy od wyświetlacza/
jasność świecenia

4% 61,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,76 cm/
bardzo dużo refleksów/606 cd/m2

4,33 61,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,76 cm/
bardzo dużo refleksów/606 cd/m2

4,33 70%/lekkie przekłamania kolorów/6,72 cm/
bardzo dużo refleksów/500 cd/m2

4,49 86,7%/lekkie przekłamania kolorów/6,76 cm/
bardzo dużo refleksów/404 cd/m2

4,65 78,3%/lekkie przekłamania kolorów/6,76 cm/
mało refleksów/328 cd/m2

4,57 70%/lekkie przekłamania kolorów/7,5 cm/
bardzo dużo refleksów/328 cd/m2

4,17

Informacje wyświetlane na ekranie: informacja o trwaniu zapisu/pozostały czas zapisu/poziom akumulatora/data/godzina 2% tak/tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75 tak/tak/tak/nie/nie 4,75
Wizjer 2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Programy tematyczne 2% dużo 4,50 mało 2,50 mało 2,50 dość dużo 4,00 dużo 5,00 bardzo mało 2,00
Płynna regulacja szybkości zoomu/sposób sterowania zoomem 1% jest/manetki zoom, dotykowy suwak 4,00 jest/manetki zoom, dotykowy suwak 4,00 jest/manetki zoom, przyciski 4,00 jest/manetki zoom, dotykowy ekran 4,00 jest/manetki zoom 3,00 brak/manetki zoom, pilot 3,00
Język menu/jakość menu/sterowanie funkcjami kamery 2% polski/niezbyt przejrzyste/niezbyt komfortowe 4,00 polski/niezbyt przejrzyste/niezbyt komfortowe 4,00 polski/niezbyt przejrzyste/bardzo wygodne 

dzięki dotykowemu ekranowi
5,00 polski/niezbyt przejrzyste/bardzo wygodne 

dzięki dotykowemu ekranowi
5,00 polski/niezbyt przejrzyste/niezbyt wygodne 4,00 polski/niezbyt przejrzyste/niezbyt wygodne 

pomimo ekranu dotykowego
4,00

Ręczne ustawienia: ostrości/przysłony/czasu ekspozycji/balansu bieli 2% jest/jest/jest/jest (z menu) 5,00 jest/jest/jest/jest 6,00 jest/jest/jest/jest (z menu) 5,00 jest/jest/brak/jest (z menu) 3,75 jest/jest/brak/jest (z menu) 3,75 brak/brak/brak/jest 2,25
Ułatwienia podczas filmowania: powiększenie podczas ustawiania ostrości/linie pomocnicze/zebra 100%/70% 1% jest/brak/brak/brak 2,25 jest/brak/brak/brak 2,25 brak/jest/brak/brak 2,25 brak/jest/brak/brak 2,25 jest/jest/brak/brak 3,50 brak/brak/brak/brak 1,00
Funkcja backlight/filmowanie poklatkowe 2% jest/jest 6,00 jest/jest 6,00 jest/jest 6,00 jest/brak 3,50 jest/brak 3,50 jest/jest 6,00
Ręczna regulacja poziomu zapisu fonii/wskaźnik poziomu zapisu fonii na ekranie/wejście mikrofonowe/zasilanie dla mikrofonu 1% brak/brak/brak/brak 1,00 brak/brak/brak/brak 1,00 brak/brak/brak/brak 1,00 brak/brak/brak/brak 1,00 jest/jest/brak/brak 3,50 brak/brak/brak/brak 1,00
Obsługa  suma 36% ocena 4,12 ocena 4,31 ocena 3,74 ocena 3,86 ocena 3,98 ocena 3,31

Inne
Waga z ogniwami zasilającymi/wymiary z akumulatorem 259 gramów/5,8x6,2x11,5 cm 302 gramy/6,1x6,3x11,4 cm 321 gramów/6,7x5,9x11,6 cm 265 gramów/5,2x5,6x11,5 cm 320 gramów/6,5x6,3x12,3 cm 329 gramów/6x6,7x11,6 cm
Załączony akumulator: typ/pojemność 1% litowo-jonowy/1400 mAh 6,00 litowo-jonowy/1400 mAh 6,00 litowo-jonowy/2100 mAh 6,00 litowo-jonowy/1030 mAh 6,00 litowo-jonowy/530 mAh 6,00 litowo-jonowy/1050 mAh 6,00
Cena akumulatora o dużej pojemności 1% 399 złotych (BN-VG121EU, 2100 mAh) 4,00 399 złotych (BN-VG121EU, 2100 mAh) 4,00 249 złotych (IA-BP420E, 2100 mAh) 4,00 549 złotych (NP-FV100, 3900 mAh) 4,00 249 złotych (NB-2LH, 720 mAh) 3,00 49 złotych (NP-120, 1700 mAh) 6,00
Ładowanie akumulatora 1% w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00 w kamerze 3,00
Maksymalny czas filmowania z dołączonym akumulatorem 3% 148 minut 4,93 109 minut 3,63 199 minut 6,00 142 minuty 4,73 79 minut 2,63 66 minut 2,20
Gniazdo do montażu dodatkowych akcesoriów (mikrofonu, lampy doświetlającej, lampy błyskowej)  2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Dołączone akcesoria przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V przewód USB, przewód A/V
Inne  suma 8% ocena 3,72 ocena 3,24 ocena 4,13 ocena 3,65 ocena 2,74 ocena 2,95

Serwis
Okres gwarancji* 3% 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 1 rok 3,00 2 lata 4,00
Telefon pomocy technicznej 1% brak 1,00 brak 1,00 801 172678 6,00 801 500500 4,00 22 5834307 4,00 801 887755 6,00
Strona WWW producenta 1% www.jvc.pl 6,00 www.jvc.pl 6,00 www.samsung.pl 6,00 www.sony.pl 6,00 www.canon.pl 6,00 www.toshiba.pl 6,00
Serwis  suma 5% ocena 3,80 ocena 3,80 ocena 4,80 ocena 4,40 ocena 3,80 ocena 4,80

Ocena pośrednia 100% 3,88 3,83 3,79 3,70 3,68 3,12

Jakość dobra 3,88 dobra 3,83 dobra 3,79 dobra 3,70 dobra 3,68 dostateczna 3,12
Cena/Jakość bardzo dobra dobra bardzo dobra dostateczna dobra dobra

Cena 1299 zł 1499 zł 1349 zł 1699 zł 1549 zł 999 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 1256 (http://aksen.pl) 1422 (www.electropunkt.pl) 1220 (www.afgcomputers.pl) 1600 (www.pixmania.pl) 1479 (http://fotoplanet.pl) 842 (www.zadowolenie.pl)
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