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Samsung 
QE55Q8C 
Cena: 7000 zł

Samsung 
QE65Q9F 
Cena: 16 000 zł

Samsung 
QE55Q7C 
Cena: 7800 zł

Panasonic 
TX-58EX780E 
Cena: 5700 zł

Sony 
KD-55XE9305 
Cena: 6500 zł

Sony 
KD-55XE8505 
Cena: 4500 zł

Sony 
KD-55XE9005 
Cena: 5700

+ Bardzo żywy obraz, komfortowa obsługa 
i wyposażenie

+ Bardzo żywy obraz, wyposażenie i obsługa 
na najwyższym poziomie

+ Bardzo żywy obraz, komfortowa obsługa 
i wyposażenie

+ Naturalny obraz, świetne wyposażenie, 
regulowana wysokość

+ Jasny obraz, piękne wykonanie + Świetna jakość obrazu w stosunku do ceny, 
kompletne wyposażenie

+ Dobry obraz z naturalnymi kolorami, 
kompletne wyposażenie

– Brak wyjścia słuchawkowego – Zużycie energii i cena trochę wysokie,  
brak wyjścia słuchawkowego

– Brak wyjścia słuchawkowego – Jasność dla HDR zaledwie wystarczająca – Trochę wysokie zużycie energii – Pilot i menu wymagają trochę przyzwycza-
jenia

– Droższy od XE8505 (patrz po lewej stronie)

Podsumowanie 
wyników testu

seria: Q8C 
wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)

seria: Q9F 
wielkość ekranu: 164 cm (65 cali)

seria: Q7C 
wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)

seria: EXW784 
wielkość ekranu: 147 cm (58 cali)

seria: XE93 
wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)

seria: XE85 
wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)

seria: XE90 
wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)

Jak dobra jest jakość obrazu i dźwięku? 52% 5,2 5,3 5,1 4,9 4,9 4,7 4,8
Test wizualny bardzo ostry obraz, bardzo głęboka czerń 

i bardzo naturalne kolory, bardzo dobra 
skuteczność HDR

5,3 bardzo ostry obraz, naprawdę głęboka czerń 
i bardzo naturalne kolory, bardzo dobra 
skuteczność HDR

5,4 bardzo ostry obraz, naprawdę głęboka czerń 
i bardzo naturalne kolory, bardzo dobra 
skuteczność HDR

5,3 bardzo ostry i czysty obraz, naturalne kolory 5,1 żywy obraz z bardzo naturalnymi kolorami, 
czyste ruchy

5,2 żywy obraz z bardzo naturalnymi kolorami, 
czyste ruchy

4,9 żywy obraz z bardzo naturalnymi kolorami, 
czyste ruchy

5,0

Test laboratoryjny: jasność / kontrast / odchyłka 
barwna / wartość bieli / czerni / HDR

910 cd/m2 / 45 500:1 / bardzo niska /  
bardzo naturalna / bardzo głęboka / tak

5,8 1007 cd/m2 / 33 567:1 / bardzo niska / 
naturalna / bardzo głęboka / tak

5,8 633 cd/m2 / 12 660:1 / niska / naturalna / 
bardzo głęboka / tak

5,5 416 cd/m2 / 6933:1 / bardzo niska /  
bardzo naturalna / bardzo głęboka / tak

5,4 924 cd/m2 / 1467:1 / bardzo niska /  
bardzo naturalna / trochę wysoka / tak

5,2 387 cd/m2 / 4607:1 / bardzo niska /  
naturalna / bardzo głęboka / tak

5,1 326 cd/m2 / 3622:1 / bardzo niska /  
naturalna / bardzo głęboka / tak

5,0

Jakość dźwięku dźwięczne brzmienie, trochę pusto zabarwione 4,3 jeszcze wyważony, trochę pusty dźwięk 4,3 mocne, trochę puste brzmienie 4,2 czysty, klarowny, wyważony 4,3 wyważony, pełne głosy 4,4 trochę chłodny, czysty dźwięk 4,2 trochę płaskie, lekko nosowe brzmienie 4,0
Czy telewizor ma wszystkie istotne złącza? 6% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6
Złącza dla nagrywarki, odtwarzacza Blu-ray itp. 4x HDMI 4,5 4x HDMI 4,5 4x HDMI 4,5 3x HDMI, YUV, AV 4,8 4x HDMI, YUV, AV 5,5 4x HDMI, YUV, AV 5,5 4x HDMI, YUV, AV 5,5
Wyjścia audio wyjście cyfrowe (optyczne), HDMI (ARC), 

Bluetooth
3,3 wyjście cyfrowe (optyczne), HDMI (ARC), 

Bluetooth
3,3 wyjście cyfrowe (optyczne), HDMI (ARC), 

Bluetooth
3,3 wyjście słuchawkowe (głośność regulowana 

i stała), optyczne wyjście cyfrowe
5,3 wyjście słuchawkowe (głośność regulowana 

i stała), cyfrowe wyjście optyczne
5,3 wyjście słuchawkowe (głośność regulowana 

i stała), cyfrowe wyjście optyczne
5,3 wyjście słuchawkowe (głośność regulowana 

i stała), cyfrowe wyjście optyczne
5,3

Łącza multimedialne (USB, LAN, Wi-Fi) gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,5 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,5 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,5 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 2x USB 4,7 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,5 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,4 gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB 5,4
Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor? 12% 5,7 5,7 5,7 5,2 5,8 5,8 5,8
Pliki multimedialne odtwarzane przez USB i sieć m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0 m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV  

(MPEG4 HD), MKV H.265
6,0

Internet: funkcje i aplikacje bardzo dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, Spotify, radio internetowe)

5,5 bardzo dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, Spotify, radio internetowe)

5,5 bardzo dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, Spotify, radio internetowe)

5,5 dość dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, radio internetowe)

4,4 bardzo dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, radio internetowe, Spotify)

5,9 bardzo dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, 
YouTube, radio internetowe, Spotify)

5,9 dużo (m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, YouTube, 
Spotify)

5,4

Nagrywanie TV przez USB / niezależnie od oglądanego 
programu

tak / tak (podwójne tunery) 6,0 tak / tak (podwójne tunery) 6,0 tak / tak (podwójne tunery) 6,0 tak / tak (podwójne tunery) 6,0 tak / tak (podwójne tunery) 5,5 tak / tak (podwójne tunery) 5,5 tak / tak (podwójne tunery) 5,5

Jak łatwa jest obsługa? 22% 4,8 4,8 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2
Instrukcja obsługi (zakres, użyteczność) lakoniczna instrukcja obsługi, instrukcja w menu 

trudna w obsłudze
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, instrukcja w menu 

trudna w obsłudze
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, instrukcja w menu 

trudna w obsłudze
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, obszerna 

w internecie i w menu
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, obszerna w menu, 

posługiwanie się uciążliwe
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, obszerna w menu, 

posługiwanie się uciążliwe
4,0 lakoniczna instrukcja obsługi, obszerna w menu, 

posługiwanie się uciążliwe
4,0

Pilot: obsługa / podpisy / podświetlenie bardzo łatwa / wyraźne / brak 4,6 bardzo łatwa / wyraźne / brak 4,6 bardzo łatwa / wyraźne / brak 4,6 bardzo łatwa / bardzo wyraźne / brak 4,6 trochę trudna / trochę niewyraźne / brak 3,7 trochę trudna / trochę niewyraźne / brak 3,7 trochę trudna / trochę niewyraźne / brak 3,4
Menu ekranowe (zrozumiałość, przejrzystość) oczywiste, przejrzyste, dobra pomoc 5,6 oczywiste, przejrzyste, dobra pomoc 5,6 oczywiste, przejrzyste, dobra pomoc 5,6 dobrze zrozumiałe, z tekstami objaśniającymi 5,2 dobrze zrozumiałe, niekiedy wymaga wielu kroków 4,7 dobrze zrozumiałe, niekiedy wymaga wielu kroków 4,7 dobrze zrozumiałe, niekiedy wymaga wielu kroków 4,7
Jak wysokie są zużycie energii i hałas 
eksploatacyjny?

8% 4,6 4,1 4,1 5,3 4,4 5,3 5,3

Roczne koszty energii przy 4 godzinach pracy  
+ 20 godzinach standby dziennie

112,42 zł (140 W) + 1,61 zł (0,4 W) 4,4 172,65 zł (215 W) + 1,61 zł (0,4 W) 3,8 112,42 zł (140 W) + 1,61 zł (0,4 W) 4,4 66,65 zł (83 W) + 1,20 zł (0,3 W) 5,2 182,28 zł (227 W) + 0,80 zł (0,2 W) 4,2 80,30 zł (100 W) + 0,80 zł (0,2 wat) 5,3 87,53 zł (109 W) + 0,80 zł (0,2 W) 5,1

Hałas eksploatacyjny niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0 niesłyszalny 6,0
Punkty dodatnie i ujemne wszystkie złącza w module One Connect Box +0,05 wszystkie złącza w module One Connect Box +0,05 wszystkie złącza w module One Connect Box +0,05

 Jakość 100% bardzo dobra 5,2 bardzo dobra 5,2 bardzo dobra 5,1 bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,8
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