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PRODUCENT
Model waga

CREATIVE LABS
A80 ocena

TRACER
TRG-497 PRIME ocena

SWEEX
SP211 purephonic ocena

CREATIVE LABS
A120 ocena

MEDIA-TECH
MT3318 ocena

CREATIVE LABS
A60 ocena

LOGITECH 
Z130 ocena

MEDIA-TECH
MT3128 ocena

JAKOŚĆ DŹWIĘKU 55% dobra 3,64 dobra 3,65 dobra 3,66 dobra 3,53 dobra 3,49 dostateczna 3,34 dostateczna 3,24 dostateczna 3,30
Jakość dźwięku – test słuchowy 50% dobra (brzmienie dość spójne, czytelne 

tony wysokie, dobrze słyszalne detale  
w muzyce, słaby bas, niezbyt duża moc) 

3,50 dobra (tony średnie nieco wycofane, 
sporo tonów wysokich, duża moc)  

3,50 dobra (niezbyt nisko schodzący, ale 
podkreślający brzmienie bas, nieco wycofane 
tony wysokie, wyeksponowane tony średnie) 

3,60 dostateczna (wyraźnie zaakcentowany 
bas, brak wysokich tonów, nieco 
wycofane tony średnie, niezbyt duża moc)

3,40 dostateczna (niewielka moc, wyraźnie 
zaakcentowana górna część pasma  
i bas, nieco wycofane tony średnie)

3,40 dostateczne (bas ograniczony, ale 
brzmienie zestawu dość spójne  
i o wystarczającej mocy)

3,20 dostateczna (dość mało tonów wysokich, 
wokale czytelne, dźwięk niemęczący 
podczas długiego, ale cichego słuchania)

3,10 dostateczna (brzmienie nieco agresywne, 
ale i atrakcyjne, zadziwiająca, jak na tak 
mały zestaw ilość tonów niskich)  

3,20

Maksymalne natężenie niezniekształconego dźwięku (mierzone z odległości 1 m od głośników) 5% 90 dBA 5,00 91 dBA 5,10 83 dBA 4,30 88 dBA 4,80 84 dBA 4,40 87 dBA 4,70 86 dBA 4,60 83 dBA 4,30

KONSTRUKCJA 14% dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dostateczna 3,14 dobra 3,50
Typ zestawu / jakość wykonania 10% 2.0 / dobra 4,00 2.0 / dobra 4,00 2.1 / dobra 4,00 2.1 / dobra 4,00 2.1 / dobra 4,00 2.0 / dobra 4,00 2.0 / dobra 4,00 2.0 / bardzo dobra 4,50
Liczba / średnica głośników w satelicie (w subwooferze) / typ obudowy satelit 1 / 6 cm / bass reflex 2 / 2,5 cm oraz 9 cm / bass reflex 2 (1) / 3,2 oraz 4,5 cm (7 cm) / zamknięta 1 (1) / brak danych (9,5 cm) / zamknięta 1 (1) / 4,5 cm (6,5 cm) / zamknięta 1 / 5 cm / bass reflex 1 / 4,5 cm / bass reflex 1 + pasywna membrana / 3,5 cm / zamknięta
Wyświetlacz / pilot zdalnego sterowania 4% brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00 brak / brak 1,00

OBSŁUGA I FUNKCJONALNOŚĆ 26% dobra 4,27 dobra 4,15 dobra 3,81 dobra 3,96 dobra 3,67 dobra 3,94 dobra 4,08 dobra 3,73
Instrukcja obsługi 2% brak 1,00 obrazkowa na pudełku 3,00 brak 1,00 obrazkowa 3,00 obrazkowa 3,00 obrazkowa na pudełku 3,00 brak 1,00 obrazkowa 3,00
Instalacja zestawu 2% bardzo łatwa 6,00 łatwa 5,00 łatwa 5,00 łatwa 5,00 łatwa 5,00 bardzo łatwa 6,00 bardzo łatwa 6,00 bardzo łatwa, wymaga do zasilania portu USB 5,50
Długość przewodów połączeniowych 5% pomiędzy satelitami – 202 cm, 

zasilanie – 152 cm, do PC – 142 cm
4,00 pomiędzy satelitami – 145 cm, 

zasilanie – 135 cm, do PC – 142 cm
4,00 pomiędzy satelitami – 130 cm, 

zasilanie – 150 cm, do PC – 130 cm
4,00 satelita – subwoofer – 134 cm, zasilanie 

– 150 cm, subwoofer – PC – 295 cm 1 
4,00 satelita – subwoofer – 80 cm, zasilanie 

– 145 cm, subwoofer – PC – 140 cm 
3,50 pomiędzy satelitami – 112 cm, 

zasilanie – 142 cm, do PC – 140 cm
3,50 pomiędzy satelitami – 108 cm, 

zasilanie – 177 cm, do PC – 145 cm
4,00 pomiędzy satelitami – 85 cm, 

zasilanie – 113 cm, do PC – 113 cm
3,00

Wygoda obsługi zestawu 5% bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 5,00
Regulacje dźwięku / ulokowanie regulatorów 5% głośność, regulacja brzmienia / na satelicie 4,00 głośność, tony niskie i wysokie / na satelicie 4,00 głośność, tony niskie / na subwooferze 4,00 głośność / na kontrolerze na przewodzie 3,00 głośność / na subwooferze 3,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na satelicie 3,00 głośność / na kontrolerze, na przewodzie 3,00
Wejścia i wyjścia audio 5% wtyk mini-jack, wyjście słuchawkowe 4,00 gniazdo stereo 2x RCA, wyjście słuchawkowe 3,00 wtyk mini-jack 3,00 gniazdo stereo mini-jack 3,00 wtyk mini-jack 3,00 wtyk mini-jack 3,00 wtyk mini-jack, wyjście słuchawkowe 4,00 wtyk mini-jack 3,00
Pobór energii podczas pracy / w trybie czuwania / wyłączony 2% 10,5 / 2,4 / 0 W 6,00 28 / 5,3 / 0 W 6,00 16 / 3,5 / 0 W 6,00 16 / 4,1 / 0 W 6,00 9 / 2,3 / 0 W 6,00 5,5 / 2 / 0 W 6,00 8 / 0,9 / 0 W 6,00 zasilanie z portu USB 5,00

SERWIS 5% dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40 dobra 4,40
Okres gwarancji* 4% 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 2 lata 4,00
Strona WWW producenta 1% pl.creative.com 6,00 www.tracer.eu 6,00 www.sweex.pl 6,00 pl.creative.com 6,00 www.media-tech.eu 6,00 pl.creative.com 6,00 www.logitech.pl 6,00 www.media-tech.eu 6,00

OCENA POŚREDNIA 100% 3,77 3,75 3,67 3,63 3,54 3,52 3,50 3,50
Punkty dodatnie i ujemne stały, cichy przydźwięk z głośników -0,01 trzeszczący potencjometr siły głosu -0,01 stały przydźwięk z głośnika subwoofera -0,02 stały, cichy przydźwięk z głośników -0,01

Jakość dobra 3,76 dobra 3,74 dobra 3,65 dobra 3,62 dobra 3,54 dobra 3,52 dobra 3,50 dobra 3,50

Ocena zakupu niezbyt opłacalny za drogi za drogi niezbyt opłacalny opłacalny bardzo korzystny opłacalny za drogi

Cena / najniższa cena znaleziona przez redakcję 90 zł / 79 zł (www.2w1.pl) 100 zł / 83 zł (www.monsterpc.pl) 100 zł / 93 zł (www.net-s.pl) 80 zł / 73 zł (www.kurtmedia.pl) 72 zł / 61 zł (www.net-s.pl) 48 zł / 44 zł (www.megamarket.com.pl) 69 zł / 59 zł (www.megamarket.com.pl) 90 zł / 83 zł (www.net-s.pl)
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