
1Genesis 
Thor 300 TKL 
Cena: 160 zł 2 Tacens 

Mars Gaming MK4 
Cena: 189 zł 3 Aerocool 

Thunder X3 TK40 
Cena: 230 zł

podsuMowANie
wyNiKów TesTu

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
z dużym klawiszem enter 
Typ przełączników: czerwone (red) / 
outemu 
wymiary / waga: 335 x 134 x 38 mm / 690 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
Typ przełączników: czerwone (red) / 
outemu 
wymiary / waga: 439 x 134 x 41 mm / 826 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
z dużym klawiszem enter 
Typ przełączników: hybrydowe (Hybrid 
– H) / Aerocool 
wymiary / waga: 450 x 235 x 40 mm / 1300 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Jak wyposażona jest klawiatura? 3,1 2,9 3,0
układ klawiatury 3% QweRTy, układ us z dużym 

klawiszem enter
5,0 QweRTy, układ us 5,0 QweRTy, układ us z dużym 

klawiszem enter
5,0

przełączniki: typ / producent 10% czerwone (red) / outemu 4,0 czerwone (red) / outemu 4,0 hybrydowe (Hybrid - H) / Aerocool 3,0

podświetlanie: kolor / możliwość 
regulacji jasności / koloru

5% biały / jest / brak 3,7 każdy szereg podświetlany jest na inny 
kolor, co nie wpływa pozytywnie na 
wygląd urządzenia / jest / brak

2,7 dowolny spośród 16,8 mln kolorów / 
jest / jest

5,3

Gniazda: usB / audio 6% brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0
dodatkowe klawisze multimedialne 
(liczba) / programowalne (liczba)

4% brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0

podwójne funkcje klawiszy 
funkcyjnych

2% tak, do kontroli audio oraz wywoływa-
nia określonych funkcji multimedialnych 
(muzyka, kalkulator, wyszukaj, mój 
komputer, blokada klawiszy)

4,8 tak, do kontroli audio oraz 
wywoływania określonych funkcji 
multimedialnych (poczta, kalkulator, 
internet, blokada klawiszy)

4,5 tak, do kontroli audio oraz jako 
dodatkowe klawisze makro

4,0

Jakość i komfort 4,2 4,2 4,1
Jakość wykonania klawiatury 10% bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
5,3 bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
5,3 bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
5,0

próg aktywacji przełącznika 4% 2,1 mm 3,9 ~2,1 mm 3,9 4 mm 2,0
Masa położona na klawiszu 
powodująca aktywację

~50 g ~50 g ~60 g

Jakość użytych materiałów 7% bardzo dobra, całość wykonana jest 
ze średnio twardego plastiku, 
metalowej ramy oraz przeciwpośli-
zgowej gumy na spodzie

5,0 bardzo dobra, całość wykonana jest 
z bardzo twardego plastiku oraz 
przeciwpoślizgowej gumy  
na spodzie

5,0 bardzo dobra, całość wykonana jest 
z bardzo twardego plastiku oraz 
przeciwpoślizgowej gumy na 
spodzie

5,0

Trwałość oznaczeń na klawiszach / 
jakość czcionki

1% bardzo dobra, pomimo że wszystkie 
znaki wycięto laserowo, dodatkowe 
funkcje klawiszy oznaczono zwykłym 
nadrukiem / czcionka czytelna nawet 
bez aktywnego podświetlenia

5,0 bardzo dobra, pomimo że wszystkie 
znaki wycięto laserowo, dodatkowe 
funkcje klawiszy oznaczono zwykłym 
nadrukiem / czcionka czytelna nawet 
bez aktywnego podświetlenia

5,0 wzorowa, precyzyjnie wycięte 
oznaczenia odporne na ścieranie / 
czcionka czytelna nawet bez 
aktywnego podświetlenia

6,0

stabilność na biurku 4% bardzo dobra, podczas dynamiczne-
go użytkowania klawiatura 
przemieszcza się nieznacznie

5,0 bardzo dobra, podczas dynamiczne-
go użytkowania klawiatura 
przemieszcza się nieznacznie

5,0 dobra, podczas dynamicznego 
użytkowania przemieszczenie się 
urządzenia jest jednak możliwe

4,0

sztywność podczas nacisku 4% wzorowa, dzięki metalowej ramie 
urządzenie nie ugina się nawet 
podczas mocnego nacisku

6,0 wzorowa, dzięki metalowej ramie 
urządzenie nie ugina się nawet 
podczas mocnego nacisku

6,0 dobra, całość wyraźnie ugina się 
podczas mocniejszych uderzeń

4,0

dostępność innych typów 
przełączników / rodzaj

6% jest / outemu Red, outemu Blue 3,0 jest / outemu Red, outemu Blue 3,0 brak 1,0

Możliwość wymiany nasadek 5% jest, standard Cherry MX 6,0 jest, standard Cherry MX 6,0 jest, jedynie w klawiszach mecha-
nicznych

3,0

wygoda ulożenia dłoni (bez 
podkładki)

8% bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0 bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0 bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0

wygoda ułożenia dłoni (z podkład-
ką)

8% brak podkładki w zestawie 1,0 brak podkładki w zestawie 1,0 bardzo dobra, pomimo że wykonano 
ją  
z plastiku, zapewnia wysoki komfort 
korzystania  
z urządzenia

5,0

Możliwość zmiany pochylenia 
płaszczyzny 

4% jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0

obsługa makr 4% nie 1,0 nie 1,0 tak, możliwość zaprogramowania 6 
dodatkowych przycisków

3,0

Łatwość czyszczenia 5% wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0

punkty dodatnie i ujemne specjalny kanał na spodzie 
urządzenia umożliwiający łatwe 
ułożenie kabla 

+0,02

JAKość dobra 3,9 dobra 3,8 dobra 3,8

2/2018 4 Modecom 
Volcano Lanparty 
Cena: 195 zł 5 Tracer 

Gamezone Radiant 
Cena: 199 zł 6 Modecom 

Volcano Hammer 
Cena: 170 zł 7 Media-Tech 

Cobra pro inferno
Cena: 189 zł 8 Natec 

Genesis RX75 
Cena: 199 zł 9 A4Tech 

Bloody B188 
Cena: 120 zł 10 A4Tech 

Bloody B314 
Cena: 130 zł

podsuMowANie
wyNiKów TesTu

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us  
Typ przełączników: niebieskie (blue) / 
outemu 
wymiary / waga: 358 x 138 x 38 mm / 710 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
Typ przełączników: brązowe (brown) / 
outemu 
wymiary / waga: 446 x 142 x 42 mm / 836 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
Typ przełączników: niebieskie (blue) / 
outemu 
wymiary / waga: 445 x 145 x 42 mm / 796 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
Typ przełączników: niebieskie (cyan AX) / 
JwH 
wymiary / waga: 447 x 159 x 40 mm / 800 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRT, układ us 
z dużym klawiszem enter 
Typ przełączników: czarne (black) / 
outemu 
wymiary / waga: 450 x 164 x 39 mm / 1160 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
z dużym klawiszem enter 
Typ przełączników: 8 klawiszy mechanicz-
nych  
(Light strike) / pozostałe klawisze 
membranowe / A4Tech 
wymiary / waga: 465 x 156 x 41 mm / 770 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Rodzaj klawiatury: QweRTy, układ us 
z dużym klawiszem enter 
Typ przełączników: 4 klawisze mechanicz-
ne  
(Light strike) / pozostałe klawisze 
membranowe / A4Tech 
wymiary / waga: 491 x 240 x 40 mm / 962 g 
sposób podłączenia: usB 2.0

Jak wyposażona jest klawiatura? 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 2,6 2,4
układ klawiatury 3% QweRTy, układ us  5,0 QweRTy, układ us 5,0 QweRTy, układ us 5,0 QweRTy, układ us 5,0 QweRTy, układ us z dużym 

klawiszem enter
5,0 QweRTy, układ us z dużym 

klawiszem enter
5,0 QweRTy, układ us z dużym 

klawiszem enter
5,0

przełączniki: typ / producent 10% niebieskie (blue) / outemu 3,5 brązowe (brown) / outemu 4,0 niebieskie (blue) / outemu 3,5 niebieskie (cyan AX) / JwH 4,0 czarne (black) / outemu 4,0 8 klawiszy mechanicznych (Light strike), 
pozostałe klawisze membranowe / 
A4Tech

2,0 4 klawisze mechaniczne (Light strike) / 
pozostałe klawisze membranowe / 
A4Tech

2,0

podświetlanie: kolor / możliwość 
regulacji jasności / koloru

5% czerwony / jest / brak 3,3 każdy szereg podświetlany jest na inny 
kolor, co nie wpływa pozytywnie na 
wygląd urządzenia / jest / brak

2,7 czerwony / jest / brak 3,3 każdy szereg podświetlany jest na inny 
kolor, co nie wpływa pozytywnie na 
wygląd urządzenia / jest / brak

2,7 brak / brak / brak 1,0 dowolny spośród 3 kolorów / jest / 
jest

5,0 zależny od strefy klawiszy / jest / 
brak

3,0

Gniazda: usB / audio 6% brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0
dodatkowe klawisze multimedialne 
(liczba) / programowalne (liczba)

4% brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak / brak 1,0 brak  / brak 1,0 brak / są, dodatkowy blok klawiszy 
po lewej stronie (5) oraz pod 
klawiszem spacji (4)

2,5

podwójne funkcje klawiszy 
funkcyjnych

2% tak, do kontroli audio oraz 
wywoływania określonych funkcji 
multimedialnych (poczta, kalkulator, 
strona domowa, mój komputer)

4,5 tak, do kontroli audio oraz wywoływa-
nia określonych funkcji multimedialnych 
(muzyka, kalkulator, wyszukaj, mój 
komputer, blokada klawiszy)

4,8 tak, do kontroli audio oraz 
wywoływania określonych funkcji 
multimedialnych (poczta, kalkulator, 
strona domowa, blokada klawiszy)

4,5 tak, do kontroli audio oraz 
wywoływania określonych funkcji 
multimedialnych (poczta, kalkulator, 
strona domowa, wyszukaj)

4,5 tak, do kontroli audio oraz 
aktywowania funkcji blokady 
klawisza windows

3,8 tak, do kontroli audio 3,5 tak, do kontroli audio 3,5

Jakość i komfort 4,0 3,8 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6
Jakość wykonania klawiatury 10% bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
5,3 bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
4,8 dobre wykonanie i spasowanie 

elementów
3,9 dobre wykonanie, jednak spasowa-

nie elementów mogłoby być lepsze
4,3 bardzo dobre wykonanie i spasowa-

nie elementów
4,5 dobre wykonanie i spasowanie 

elementów
4,1 dobre wykonanie i spasowanie 

elementów
4,1

próg aktywacji przełącznika 4% 2,7 mm 3,3 2,1 mm 3,9 2,7 mm 3,3 3 mm 3,0 2,5 mm 3,5 1,5 mm (klawisze Light strike), 
pozostałe 4 mm

3,3 1,5 mm (klawisze Light strike), 
pozostałe 4 mm

3,3

Masa położona na klawiszu 
powodująca aktywację

~60 g ~55 g ~60 g ~60 g ~65 g ~50 g (klawisze Light strike), 
pozostałe ~60 g

~50 g (klawisze Light strike), pozosta-
łe ~60 g

Jakość użytych materiałów 7% bardzo dobra, całość wykonana jest ze 
średnio twardego plastiku, metalowej 
ramy oraz przeciwpoślizgowej gumy na 
spodzie

5,0 bardzo dobra, całość wykonana jest ze 
średnio twardego plastiku, metalowej 
ramy oraz przeciwpoślizgowej gumy 
na spodzie

5,0 dobra, całość wykonana jest ze 
średnio twardego plastiku oraz 
przeciwpoślizgowej gumy na 
spodzie

4,0 bardzo dobra, całość wykonana jest z 
bardzo twardego plastiku, grubej 
metalowej ramy oraz przeciwpoślizgo-
wej gumy na spodzie

5,0 bardzo dobra, całość wykonana jest z 
bardzo twardego, matowego 
plastiku oraz  
przeciwpoślizgowej gumy

5,0 dobra, całość wykonana jest ze 
średnio twardego plastiku oraz 
przeciwpoślizgowej gumy na spodzie

4,0 dobra, całość wykonana jest ze 
średnio twardego plastiku oraz 
przeciwpoślizgowej gumy na 
spodzie

4,0

Trwałość oznaczeń na klawiszach / 
jakość czcionki

1% dobra, pomimo że wszystkie znaki 
wykonano w technologii double-in-
jection, dodatkowe funkcje klawiszy 
oznaczono zwykłym nadrukiem / 
czcionka czytelna nawet bez 
aktywnego podświetlenia

5,3 bardzo dobra, pomimo że wszystkie 
znaki wycięto laserowo, dodatkowe 
funkcje klawiszy oznaczono 
zwykłym nadrukiem / czcionka 
czytelna nawet bez aktywnego 
podświetlenia

5,0 bardzo dobra, pomimo że wszystkie 
znaki wykonano w technologii 
double-injection, dodatkowe funkcje 
klawiszy oznaczono zwykłym 
nadrukiem / czcionka czytelna nawet 
bez aktywnego podświetlenia

5,3 bardzo dobra, pomimo że wszystkie 
znaki wycięto laserowo, dodatkowe 
funkcje klawiszy oznaczono zwykłym 
nadrukiem / czcionka czytelna nawet 
bez aktywnego podświetlenia

5,0 dostateczna, nie są one jednak 
wycięte laserowo, ale nadrukowane / 
czcionka czytelna

3,0 wzorowa, precyzyjnie wycięte 
oznaczenia odporne na ścieranie / 
czytelność czcionki bez aktywnego 
podświetlenia jest zaledwie 
dostateczna

4,5 wzorowa, precyzyjnie wycięte 
oznaczenia odporne na ścieranie / 
czytelność czcionki bez aktywnego 
podświetlenia jest zaledwie 
dostateczna

4,5

stabilność na biurku 4% dobra, podczas dynamicznego 
użytkowania przemieszczenie się 
urządzenia jest jednak możliwe

4,0 bardzo dobra, podczas dynamiczne-
go użytkowania klawiatura 
przemieszcza się nieznacznie, jednak 
po rozłożeniu dodatkowych nóżek 
traci na stabilności

4,5 dobra, podczas dynamicznego 
użytkowania przemieszczenie się 
urządzenia jest jednak możliwe

4,0 wzorowa, podczas dynamicznego 
użytkowania sprzęt zachowuje pełną 
stabilność

6,0 bardzo dobra, podczas dynamiczne-
go użytkowania klawiatura 
przemieszcza się nieznacznie, jednak 
po rozłożeniu dodatkowych nóżek 
traci  
na stabilności

4,5 dostateczna, antypoślizgowa guma 
na spodzie  
nie jest w stanie zapewnić pełnej 
stabilności

3,0 dobra, podczas dynamicznego 
użytkowania przemieszczenie się 
urządzenia jest jednak możliwe

4,0

sztywność podczas nacisku 4% wzorowa, dzięki metalowej ramie 
urządzenie nie ugina się nawet 
podczas mocnego nacisku

6,0 dobra, pomimo metalowej ramy 
całość wyraźnie ugina się podczas 
mocniejszych uderzeń

4,0 mierna, wyraźne uginanie się 
klawiatury przy typowym 
użytkowaniu

2,5 bardzo dobra, całość jest bardzo 
sztywna i jedynie minimalnie ugina 
się podczas mocnego nacisku

5,0 bardzo dobra, pomimo plastikowej 
ramy całość jest bardzo sztywna 
i jedynie minimalnie ugina się 
podczas mocnego nacisku

5,0 dobra, całość wyraźnie ugina się 
podczas mocniejszych uderzeń

4,0 dobra, całość wyraźnie ugina się 
podczas mocniejszych uderzeń

4,0

dostępność innych typów 
przełączników / rodzaj

6% brak 1,0 brak 1,0 jest / outemu Red, outemu Blue, 
outemu Brown

4,0 brak 1,0 brak 1,0 brak 1,0 brak 1,0

Możliwość wymiany nasadek 5% jest, standard Cherry MX 6,0 jest, standard Cherry MX 6,0 jest, standard Cherry MX 6,0 brak 1,0 jest, standard Cherry MX 6,0 jest, jedynie w klawiszach mecha-
nicznych

3,0 brak 1,0

wygoda ulożenia dłoni (bez 
podkładki)

8% bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0 bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0 bardzo dobra, pomimo wysokiego 
profilu klawiszy dłonie nie męczą się 
podczas użytkowania

5,0 podkładka zintegrowana 3,0 podkładka zintegrowana 3,0 podkładka zintegrowana 3,0 podkładka zintegrowana 3,0

wygoda ułożenia dłoni (z podkład-
ką)

8% brak podkładki w zestawie 1,0 brak podkładki w zestawie 1,0 brak podkładki w zestawie 1,0 dobra, podkładka mogłaby być 
dłuższa, aby zapewnić więcej miejsca 
na ułożenie nadgarstków, a nie tylko 
śródręcza. po rozłożeniu dodatko-
wych nóżek, korzystanie z wyżej 
położonych klawiszy męczy 
nadgarstki

3,5 dobra, podkładka mogłaby być 
dłuższa, aby zapewnić więcej miejsca 
na ułożenie nadgarstków, a nie tylko 
śródręcza

4,0 dobra, podkładka mogłaby być 
dłuższa, aby zapewnić więcej miejsca 
na ułożenie nadgarstków, a nie tylko 
śródręcza

4,0 wzorowa, pomimo że wykonano ją 
z plastiku, zapewnia najwyższy 
komfort korzystania  
z urządzenia

6,0

Możliwość zmiany pochylenia 
płaszczyzny 

4% jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0 jest, mała (jednostopniowa) 3,0

obsługa makr 4% nie 1,0 nie 1,0 nie 1,0 nie 1,0 nie 1,0 możliwość zaprogramowania 
każdego klawisza

5,0 możliwość zaprogramowania 
każdego klawisza oraz dodatkowych 
przycisków makro

6,0

Łatwość czyszczenia 5% wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 dostateczna, aby dokładnie 
wyczyścić urządzenie, należy 
zdemontować wszystkie nasadki

3,0 wzorowa, łatwe i szybkie czyszczenie 
ze względu na otwartą konstrukcję

6,0 dostateczna, aby dokładnie 
wyczyścić urządzenie, należy 
zdemontować wszystkie nasadki

3,0

punkty dodatnie i ujemne specjalny kanał na spodzie 
urządzenia umożliwiający łatwe 
ułożenie kabla 

+0,02 specjalny kanał na spodzie 
urządzenia umożliwiający łatwe 
ułożenie kabla 

+0,02 dodatkowe kanały odprowadzające 
ciecz w przypadku zalania

+0,03

JAKość dobra 3,6 dobra 3,6 dobra 3,5 dostateczna 3,4 dostateczna 3,4 dostateczna 3,3 dostateczna 3,3
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