
Huawei 
Nexus 6P (128 GB)
Cena: około 3400 zł

LG 
Nexus 5x (32 GB)
Cena: około 2200 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor / pamięć operacyjna: Snapdragon 810 
(4x 2 GHz + 4x 1,56 GHz) / 3 GB 
wyświetlacz / rozdzielczość:  5,7 cala / 2560 x 1440 
inne warianty pamięci: 64 GB (około 2900 zł), 32 
GB (około 2700 zł)

Procesor / pamięć operacyjna: Snapdragon 808 
(2x 1,8 GHz+ 4x 1,5 GHz) / 2 GB 
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,2 cala / 1920 x 1080
inne warianty pamięci: 16 GB (około 2000 zł)

Jak dobre jest wyposażenie? Aparat jest dobry, wyświetlacz ostry 4,60 Aparat jest dobry, pamięć mała 4,42
Ekran: jasność / ostrość trochę ciemny (403 cd/m2) / bardzo ostry (518 ppi) jeszcze jasny (487,3 cd/m2) / ostry (423 ppi)
Techniczna jakość zdjęć z aparatu (przy świetle dziennym): 
ogólna / pomiar / test oglądania

ocena 4,68 / wysoka (4,65) / dużo szczegółów 
(ocena 4,64)

ocena 4,68 / wysoka (4,76) / dużo szczegółów 
(ocena 4,64)

Jak łatwa i pewna jest obsługa? Obsługa jest łatwa i szybka 4,91 Obsługa jest łatwa i szybka 4,90
Szybkość obsługi i pracy / biometryczna blokada dostępu ocena 5,38 / czytnik odcisków palców (daje się złamać) ocena 5,35 / czytnik odcisków palców (daje się złamać)
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym 
użytkowaniu?

Stabilna obudowa, trochę nieporęczny 4,01 Czas pracy na akumulatorze dość długi, 
miękka obudowa

3,82

Akumulator: czas pracy przy intensywnym użytkowaniu / pojemność dość długo (10.23 h) / 3450 mAh dość długo (9.09 h) / 2620 mAh
Jak dobre są telefonowanie i odbiór? Telefonowanie dobre, odbiór dobry tylko przy LTE 4,55 Telefonowanie dobre, odbiór dobry tylko przy LTE 4,76
Jakość nadawania i odbioru: LTE 800 / LTE 1800 / UMTS ocena 3,73 / ocena 5,09 / ocena 5,10 ocena 4,08 / ocena 5,06 / ocena 5,13
Jak dobra jest łączność z internetem? Bardzo szybka: LTE; Wi-Fi ac z dwoma antenami 5,69 Bardzo szybka: LTE; Wi-Fi ac z dwoma antenami 5,69
Maksymalna możliwa szybkość transmisji w telefonii 
komórkowej / Wi-Fi

LTE do 300 Mb/s / Wi-Fi ac (2,4 i 5 GHz) LTE do 300 Mb/s / Wi-Fi ac (2,4 i 5 GHz)

 Jakość bardzo dobra 4,64 bardzo dobra 4,57
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