
sony Xperia Xz
Cena: 3000 zł

Podsumowanie 
wyników testu

CPu / Ram: Qualcomm 820 4x 2,15 GHz / 3 GB 
wielkość wyświetlacza / rozdzielczość: 5,2 cala / 1920 x 1080 
Rozdzielczość aparatu przedniego/tylnego: 13 Mpix / 23 Mpix 
system operacyjny / sim: Android 6.0.1 / nano 
wymiary: 146 x 72 x 8 mm 
Pamięć / inne warianty: 32 GB

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Ostry wyświetlacz, dobry aparat przy mocnym świetle 4,73
Ekran: jasność / kontrast / wierność kolorów jasny (563,2 cd/m2) / niski (833:1) / wysoka (93,60%)
Zdjęcia przy świetle dziennym: ocena 
całkowita (pomiar / test wizualny)

4,57 (wysoka jakość, ocena: 5,03 / nieostrość, ocena: 4,34)

Czas wyzwalania / czas zapisu / rozdzielczość 
foto / wideo

0,1 s / 0,38 s / 23 megapiksele / 4K przy 30 fps

Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / 
z lampą

wyraźne nieostrości (ocena: 2,7) / ciemne (ocena: 3,5)

Jak dobra jest obsługa? 23% Bardzo szybka, odblokowywanie odciskiem linii 
papilarnych

4,90

Szybkość obsługi i pracy szybko (ocena: 5,34)
Jak dobrze urządzenie sprawuje 
się w codziennym użytkowaniu?

18% Wodoszczelny, niewymienny akumulator o dobrym 
czasie pracy

4,11

Czas pracy na akumulatorze: intensywne 
użytkowanie (godziny.minuty) / pojemność

Długo (10.20) / 2900 mAh (akumulator wbudowany  
na stałe)

Waga / grubość Niska (159 gramów) / cienki (8 milimetrów)
Jak dobre są odbiór i rozmowy 
telefoniczne?

13% Dobry odbiór LTE, UMTS trochę gorzej 4,55

Telefonowanie: test odsłuchowy przy uchu / 
przez głośnik / HD-Voice

Dobra jakość / lekkie zakłócenia / tak

Nadawanie i odbiór: UMTS / LTE 800 / 1800 ocena: 4,39 / ocena: 4,81 / ocena: 5,05
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% Szybki LTE i Wi-Fi, również na 5 GHz 5,69
Klasa szybkości LTE / standard Wi-Fi,  
klasa szybkości

LTE do 452 Mb/s / Wi-Fi ac do 867 Mb/s (2,4 GHz; 5 GHz)

 Jakość 100% bardzo dobra 4,71
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