
KompaKty 20x zoom

panasonic 
Lumix DmC-tz40 
Cena: 1100 zł

Canon 
powershot SX610 HS 
Cena: 890 zł

Nikon 
Coolpix S7000 
Cena: 750 zł

Canon 
powershot SX710 HS 
Cena: 1330 zł

panasonic 
Lumix DmC-tz70 
Cena: 1550 zł

Nikon 
Coolpix S9900 
Cena: 1300 zł

poDSumowaNie 
wyNiKów teStu

Rozdzielczość matrycy: 17,89 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: 4,3–86 mm 1:3,3–6,4 
waga / wielkość: 197 g /10,8 x 6,1 x 2,9 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC

Rozdzielczość matrycy: 20,16 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: 4,5–81 mm, 1:3,8–6,9 
waga / wielkość: 189 g / 10,5 x 6,3 x 2,7 cm
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 15,93 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: 4,5–90 mm, 1:3,4–6,5 
waga / wielkość: 160 g / 9,9 x 6,1 x 2,7 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 20,16 megapiksela
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: 4,5–135 mm, 1:3,2–6,9
waga / wielkość: 269 g / 11,3 x 6,6 x 3,5 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 12 megapikseli 
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: DC Vario-lmar 1:3,3–6,4/4,3–
129 mm asph. waga / wielkość: 244 g / 11 
x 6,6 x 3,7 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 15,93 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 4,6 x 6,2 mm 
obiektyw: 4,5–135 mm 1:3,7–6,4 
waga / wielkość: 293 g / 11,2 x 6,6 x 3,9 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Jak dobra jest jakość zdjęć? 30% zdjęcia tz40 są jasne, ale kolory są 
niezbyt żywe. uwagę zwracają na 
siebie szumy

4,61 Canon fotografuje szybko, ale 
szumy są widoczne już przy niskich 
wartościach iSo

4,59 zdjęcia z Nikona nie są zbyt 
szczegółowe. Również odchyłki 
barwne kosztowały utratę punktów

4,49 SX710 HS robi zdjęcia porządnej 
jakości z niewielkimi szumami

4,74 tz70 robi jasne i szczegółowe 
zdjęcia, jednak z widocznymi 
odchyłkami barwnymi

4,73 zdjęcia z Nikona są trochę blade, ale 
szczegółowe. Rozpoznawalne 
szumy

4,53

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 25% przy słabym świetle zdjęcia tz40 
robią się dość ciemne. Lampa 
oświetla dystans 1,3 metra

3,89 zdjęcia z trochę słabą, 
zintegrowaną lampą są niestety za 
ciemne

3,86 Lampa oświetla zaledwie 0,85 
metra i zdjęcia są trochę za ciemne

3,42 przy słabym świetle zdjęcia trochę 
mocniej szumią. zintegrowana lampa 
ma zasięg prawie 1,4 metra

4,00 w ciemności ma problemy 
z balansem bieli, a na zdjęciach 
widać plamiste szumy

3,86 w ciemności zdjęcia z S9900 są 
trochę ciemne i mają plamiste 
szumy

3,85

Jak dobra jest jakość wideo? 5% z szybkim autofokusem aparat 
dobrze radzi sobie z filmami, ale 
ciemnym treściom brakuje trochę 
szczegółów

4,40 w filmach full HD widać barwne 
obwódki. Dźwięk ma trochę za mało 
dynamiki

4,11 Ciemne treści w nagraniach wideo 
wykazują mało szczegółów. Dźwięk 
jest trochę mało przestrzenny

3,79 Robienie filmów Canonem jest 
łatwe, ale również tu nie udaje się 
uniknąć wygładzania ciemnych 
treści

4,24 Kolory na filmach są w porządku, 
ale dźwięk zwłaszcza w niskim 
zakresie jest trochę głuchy

4,41 Słabością filmów jest balans bieli, 
a tony wysokie brzmią trochę 
metalicznie

3,77

Jak łatwa jest obsługa? 20% opóźnienie migawki wynosi 0,2 
sekundy. przyciski sprawiają 
wrażenie trochę niedopracowanych

4,39 małe opóźnienie migawki, ale dwie 
sekundy czekania na następne 
zdjęcie to za długo

4,72 mały aparat, małe przyciski: 
pomimo to obsługa S7000 jest 
całkiem wygodna

4,52 SX710 jest szybki. uruchomienie ze 
stand-by zajmuje tylko 0,1 sekundy

5,02 panasonic jest łatwy w obsłudze, 
oferuje dużo ustawień i jest szybki

4,56 Coolpix punktuje bardzo jasnym 
wyświetlaczem. opóźnienie 
migawki jest w porządku 

5,03

Jakie wyposażenie ma aparat? 20% tz40 zapisuje dane z GpS, a przez 
wi-fi zdjęcia szybko trafiają do 
smartfona

4,58 tylko dwa zdjęcia na sekundę 
w trybie zdjęć seryjnych. aparat ma 
wi-fi i NfC

4,35 mało ustawień, ale zdumiewająca 
szybkość: możliwe jest wykonywanie 
ponad 10 zdjęć na sekundę

3,46 zdjęcia z SX710 HS przez wi-fi, 
dzięki NfC wygodnie trafiają do 
smartfona

4,61 ponad 10 zdjęć na sekundę i duży 
plus za elektroniczny celownik

4,86 ponad 8 zdjęć na sekundę, a jedno 
naładowanie akumulatora wystarcza 
na około 870 zdjęć

4,03

 JaKość 100% dobra 4,37 dobra 4,36 dobra 3,99 bardzo dobra 4,56 dobra 4,49 dobra 4,32
SzCzeGóły teStu
Jak dobra jest jakość zdjęć? 30% 4,61 4,59 4,49 4,74 4,73 4,53
test oglądania: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym 20% widoczne szumy obrazu, dość 

szczegółowe i jasne, lekka 
nieostrość na skrajach

4,40 jasne, szczegółowe, ziarniste szumy, 
nieostrość i niedokładności na 
skrajach

4,47 niewielkie barwne obwódki, 
nieostrość na skrajach, odchyłki 
barwne, widoczne szumy

4,42 jasne, szczegółowe, trochę ziarnistych 
szumów, nieostrość na skrajach, 
niedokładności na krawędziach

4,60 jasne, szczegółowe, trochę ziarnistych 
szumów, nieostrość na skrajach, 
widoczne odchyłki barwne

4,51 widoczne szumy, trochę blade 
kolory, szczegółowe, widoczna 
nieostrość na skrajach

4,43

test laboratoryjny (światło dzienne): szczegółowość / nieostrość na skrajach / 
wrażenie ostrości / dynamika

5% dość wysoka (1135 par linii) / dość 
niska (25%) / wysokie (888 par linii) / 
dość wysoka

4,74 wysoka (1179 par linii) / dość niska 
(24,4%) / wysokie (707 par linii) / 
bardzo wysoka

4,78 dość wysoka (899 par linii) / trochę 
wysoka (35,8%) / wysokie (776 par 
linii) / wysoka

4,46 wysoka (1220 par linii) / dość niska 
(23,6%) / bardzo wysokie (1166 par 
linii) / trochę niska

4,87 dość wysoka (1008 par linii) / dość 
niska (27,4%) / bardzo wysokie (995 
par linii) / bardzo wysoka

5,08 dość wysoka (1004 pary linii) / dość 
niska (27,4%) / wysokie (881 par 
linii) / trochę niska

4,45

test laboratoryjny (światło dzienne): odchyłka barwna / balans bieli / szumy / 
ściemnienie na skrajach / aberracja

5% prawie niewidoczna (7,9%) / 
dokładny / niskie / niskie (1,32 
przysłony) / niska

5,34 niska (8,8%) / dokładny / dość niskie 
/ niskie (1,65 przysłony) / bardzo 
słaba

4,86 dość niska (10,6%) / dokładny / 
niskie / niskie (1,65 przysłony) / 
bardzo słaba

4,80 niska (8,9%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(0,66 przysłony) / bardzo słaba

5,19 niska (8%) / bardzo dokładny / 
niskie / niskie (1,32 przysłony) / 
słaba

5,26 dość niska (10,9%) / bardzo 
dokładny / niskie / niskie (0,99 
przysłony) / bardzo słaba

4,99

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 25% 3,89 3,86 3,42 4,00 3,86 3,85
test oglądania: ocena jakości zdjęć z lampą błyskową 10% trochę ciemne, nieostrość na 

skrajach, kolorowe szumy
3,40 ziarniste szumy, trochę ciemne, 

nieostrość i niedokładności na 
skrajach

3,40 za ciemne, plamiste, kolorowe 
szumy, niedokładności na skrajach

2,80 słabe szumy, trochę ciemne, 
nieostrość i niedokładności na 
skrajach

3,70 ciemne, nieprecyzyjny balans bieli, 
plamiste szumy barwne

3,10 plamiste szumy, trochę ciemne, 
niedokładności na skrajach, 
delikatne barwne obwódki

3,60

test laboratoryjny (iSo 1600): szczegółowość / nieostrość na skrajach / 
wrażenie ostrości/ dynamika

5% dość wysoka (844 pary linii) / trochę 
wysoka (33%) / niskie (286 par linii) / 
dość wysoka

3,42 dość wysoka (816 par linii) / dość niska 
(29%) / trochę niskie (330 par linii) / 
dość wysoka

3,44 trochę niska (721 par linii) / dość niska 
(23,2%) / dość wysokie (509 par linii) / 
dość wysoka

3,69 dość wysoka (919 par linii) / dość 
niska (24,8%) / niskie (285 par linii) / 
niska

3,23 dość wysoka (804 pary linii) / dość 
niska (25,1%) / trochę niskie (451 
par linii) / wysoka

3,79 trochę niska (622 pary linii) / dość niska 
(28,6%) / trochę niskie (341 par linii) / 
trochę niska

3,11

test laboratoryjny (iSo 1600): odchyłka barwna / balans bieli / szumy / 
ściemnienie na skrajach / aberracja

5% prawie niewidoczna (8%) / 
dokładny / dość niskie / niskie (1,32 
przysłony) / niska

4,87 niska (9,2%) / dokładny / trochę 
wysokie / niskie (1,65 przysłony) / 
bardzo słaba

4,43 dość niska (10,6%) / bardzo 
dokładny / niskie / dość niskie (2,64 
przysłony) / bardzo słaba

4,55 niska (8,8%) / bardzo dokładny / 
dość niskie / niskie (0,99 przysłony) 
/ bardzo słaba

4,66 niska (8,2%) / bardzo dokładny / 
dość niskie / niskie (1,32 przysłony) 
/ słaba

4,77 dość niska (10,9%) / bardzo dokładny 
/ dość niskie / niskie (0,99 przysłony) / 
bardzo słaba

4,55

Lampa błyskowa: zasięg / liczba przewodnia / spadek jasności 5% 1,3 metra / 4,2 / 66,5% 4,34 1,18 metra / 4,5 / 60,5% 4,63 0,85 metra / 2,9 / 86,5% 3,25 1,38 metra / 4,4 / 54,5% 4,71 1,3 metra / 4,3 / 61% 4,51 1,16 metra / 4,3 / 67,5% 4,37
Jak dobra jest jakość wideo? 5% 4,40 4,11 3,79 4,24 4,41 3,77
test oglądania: ocena nagrania wideo przy maksymalnych parametrach 
jakościowych

2% ostre, szczegółowe, szybka zmiana 
jasności, ciemnym treściom trochę 
brakuje szczegółów, dobry autofokus

4,70 widoczne szumy i barwne obwódki, 
ciemne treści są trochę wygładzone

3,80 widoczne szumy i smugi barwne, 
ciemne treści obrazu trochę 
wygładzone

3,80 widoczne szumy i barwne obwódki, 
ciemne treści trochę wygładzone

3,90 widoczne szumy, dość jasne, dużo 
szczegółów, precyzyjny balans bieli

4,20 widoczne szumy obrazu, trochę 
nieprecyzyjny balans bieli, 
widoczne szumy

3,60

test laboratoryjny: maksymalna długość / pamięć na minutę nagrania / 
szczegółowość / rozdzielczość / format / klatek na sekundę / zoom

1% 30 minut / 202 mB / 67,2% / 1920 x 
1080 / H.264 / 25 / tak

4,60 33 minuty / 217 mB / 65% / 1920 x 
1080 / mpeG-4 / 30 / tak

4,65 28 minut / 140 mB / 89% / 1920 x 
1080 / mpeG-4 / 30 / tak

5,29 40 minut / 173 mB / 82% / 1920 x 
1080 / mpeG-4 / 30 / tak

5,10 30 minut / 192 mB / 71% / 1920 x 
1080 / aVCHD / 50 / tak

5,23 27 minut / 118 mB / 90% / 1920 x 
1080 / mpeG-4 / 30 / tak

5,31

test słuchania: ocena dźwięku w nagraniu audio / format dźwięku 2% prawie nieprzekłamany, lekkie 
szumy / stereo

4,00 dźwięk trochę mało dynamiczny / 
stereo

4,14 dźwięk mało przestrzenny / stereo 3,02 trochę mała dynamika dźwięku / 
stereo

4,14 trochę głuche tony niskie / stereo 4,21 głuche, tony wysokie trochę 
metaliczne / stereo

3,16

Jak łatwa jest obsługa? 20% 4,39 4,72 4,52 5,02 4,56 5,03
opóźnienie migawki przy świetle dziennym / słabym świetle 5% 0,2 sekundy / 0,35 sekundy 5,22 0,21 sekundy / 0,25 sekundy 5,42 0,25 sekundy / 0,25 sekundy 5,33 0,2 sekundy / 0,22 sekundy 5,51 0,2 sekundy / 0,23 sekundy 5,49 0,25 sekundy / 0,25 sekundy 5,33
Czas od włączenia aparatu do jego gotowości / uruchomienie ze stand-by / 
czas potrzebny  
do gotowości wykonania następnego zdjęcia

3% 1,63 s / 1,63 s / 0,69 s 5,06 1,81 s / 0,1 s / 1,98 s 3,31 1,59 s / 2,8 s / 0,62 s 4,71 1,68 s / 0,1 s / 0,77 s 5,18 1,66 s / 1,66 s / 0,69 s 5,04 1,83 s / 0,1 s / 1,05 s 4,69

monitor: szczegółowość / wierność kolorów / przekątna obrazu / odbicia 
światła / jasność / wzmocnienie światła szczątkowego 

5% dość wysoka (250 par linii) / 85% / 
7,44 cm (4:3) / mocne / przeciętna 
(450 cd/m2) / tak

3,55 bardzo wysoka (400 par linii) / 90% / 
7,5 cm (4:3) / mocne / bardzo duża 
(780 cd/m2) / tak

5,16 wysoka (350 par linii) / 85% / 7,5 cm 
(4:3) / mocne / przeciętna (420 cd/
m2) / tak

3,78 bardzo wysoka (400 par linii) / 90% / 
7,5 cm (4:3) / mocne / duża (690 cd/
m2) / tak

4,86 bardzo wysoka (450 par linii) / 85% / 
7,43 cm (16:9) / mocne / trochę mała 
(285 cd/m2) / tak

3,48 bardzo wysoka (450 par linii) / 85% / 
7,5 cm (4:3) / mocne / bardzo duża 
(906 cd/m2) / tak

5,70

instrukcja obsługi / funkcje pomocy w menu 1% obszerna tylko na CD / są 3,30 łatwo zrozumiała, bardzo 
lakoniczna / są

4,29 łatwo zrozumiała, bardzo 
lakoniczna / brak

3,79 łatwo zrozumiała, bardzo 
lakoniczna/ są

4,37 obszerna tylko na CD / brak 2,80 łatwo zrozumiała, trochę lakoniczna 
/ brak

3,95

Komfort obsługi: elementy obsługi aparatu / menu 6% łatwo zrozumiałe / trochę 
nieprzejrzyste

4,25 zrozumiałe / przejrzyste 4,54 zrozumiałe / przejrzyste 4,50 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,77 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,72 zrozumiałe / przejrzyste 4,56

Jakie wyposażenie ma aparat? 20% 4,58 4,35 3,46 4,61 4,86 4,03
współczynnik zoomu optycznego (ogniskowa w przeliczeniu na mały obrazek 
/ najniższe ustawienie przysłony / liczba poziomów zoomu) 

3% 19,9-krotny (24–477 mm / 1:3,3–6,4 
/ bezstopniowy)

5,28 15,7-krotny (27–424 mm) / 1:3,8–6,9 
/ bezstopniowy

5,04 18,7-krotny (27–504 mm) / 1:3,4–6,5 
/ bezstopniowy

5,04 25,7-krotny (27–694 mm) / 1:3,2–6,9 
/ bezstopniowy

5,04 26,5-krotny (26–689 mm) / 1:3,3–6,4 
/ bezstopniowy

5,12 27,7-krotny (27–749 mm) / 1:3,7–6,4 
/ bezstopniowy

5,04

wizjer / odchyłka tele / odchyłka szerokiego kąta / korekcja dioptrii 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 brak 1,00
Szybkość zdjęć seryjnych 1% 3,07 zdjęcia na sekundę 4,80 2,05 zdjęcia na sekundę 4,20 10,45 zdjęcia na sekundę 5,10 3,88 zdjęcia na sekundę 4,80 10,34 zdjęcia na sekundę 5,10 8,47 zdjęcia na sekundę 5,10
możliwość ręcznego ustawiania: ostrość / przysłona / czas ekspozycji / 
ekspozycja długoczasowa / iSo / balans bieli

2% nie / tak (od 3,3 do 8) / od 1/2000 do 
4 s / nie / tak (od 100 do 3200) / tak

5,00 nie / nie  / nie  (do 15 s w trybie 
sceny) / nie / tak (od 80 do 3200) / 
tak

3,20 nie / nie / nie / nie / tak (od 125 do 
6400) / tak

3,00 tak / tak (od 3,2 do 8) / tak (od 1/2500 
do 15 s) / nie / tak (od 80 do 3200) / 
tak

6,00 tak / tak (od 3,3 do 8) / tak (od 
1/2000 do 4 s) / nie / tak (od 80 do 
6400) / tak

6,00 nie / tak (od 3,7 do 8) / tak (od 1/2000 
do 8 s) / nie / tak (od 125 do 6400) / 
tak

5,00

pomiar światła oprócz matrycowego: centralnie ważony / punktowy 2% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 nie / nie 1,00 tak/tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / nie 2,50
Stabilizator obrazu: skuteczność przy najkrótszej / średniej / najdłuższej 
ogniskowej (stopnie przysłony)

3% soczewką (2,2 / 2,7 / 2,8) 4,35 w obiektywie (2,6 / 3,2 / 4,2) 5,71 w obiektywie (2,4 / 3,3 / 3,2) 4,85 w obiektywie (2,5 / 3 / 3,9) 5,40 w obiektywie (2 / 3,4 / 3,7) 5,21 w obiektywie (2,8 / 2,8 / 3,2) 4,83

Stopka lampy / pictBridge / GpS / wi-fi (aplikacja do zdalnego sterowania) / 3D 4% nie / tak / tak / tak (tak) / nie 4,00 nie / tak / nie / tak (tak) / nie 3,00 nie / tak / nie / tak (tak) / nie 3,00 nie / tak / nie / tak (tak) / nie 3,00 nie / tak / nie / tak (tak) / nie 3,00 nie / tak / tak / tak (tak) / nie 4,00
łącza 3% HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 uSB, HDmi 3,00 HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 uSB, HDmi 3,00
akumulator: typ / ładowanie / liczba zdjęć na jednym ładowaniu 1% akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 689
3,87 akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 716
4,25 akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 642
4,47 akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 628
4,12 akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 785
4,01 akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 870
4,81

1 12 23 3

KompaKty z topową JaKośCią 

Canon 
G1X mark ii 
Cena: 2700 zł

panasonic 
Lumix LX100 
Cena: 3300 zł

Sony 
Cyber-shot DSC-
RX100 iii 
Cena: 3000 zł

Sony 
alpha a6000 
Cena: 2900 zł

panasonic 
Lumix Gm5 
Cena: 3000 zł

Nikon 
1 V3 
Cena: 3200 zł

poDSumowaNie 
wyNiKów teStu

Rozdzielczość matrycy: 12,98 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 14 x 18,7 mm 
obiektyw: 12,5–62,5 mm 1:2,0–3,9 
waga / wielkość: 557 g / 12,3 x 7,5 x 6,7 cm
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 12,7 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 11,6 x 15,5 mm
obiektyw: Leica 10,9–34 mm 1:1,7–2,8 oiS 
waga / wielkość: 395 g / 11,5 x 6,7 x 6,5 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 19,96 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 8,8 x 13,2 mm 
obiektyw: Vario-Sonnar t 8,8–25,7 mm 
1:1,8–2,8 
waga / wielkość: 289 g / 10,2 x 5,9 x 4,2 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 24 megapiksele 
Rozmiar matrycy: 15,6 x 23,5 mm 
obiektyw: e 16–50 mm 1:3,5–5,6 pz oSS 
waga / wielkość: 445 g / 13 x 6,8 x 7 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 15,93 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 13 x 17,3 mm 
obiektyw: Lumix G Vario 12–32 mm, 
1:3,5–5,6 oiS 
waga / wielkość: 282 g / 10,8 x 6,0 x 6,1 cm 
obsługa kart pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość matrycy: 18,25 megapiksela 
Rozmiar matrycy: 8,8 x 13,2 mm 
obiektyw: 10–30 mm 1:3,5–5,6 pz VR 
waga / wielkość: 405 g / 12,1 x 6,6 x 6,2 cm 
obsługa kart pamięci: microSD/SDHC/
SDXC

Jak dobra jest jakość zdjęć? 30% G1X robi zdjęcia na poziomie 
lustrzanek: szczegółowe i z precy-
zyjnym odzwierciedleniem kolorów

4,78 Jak na kompakt zdjęcia są świetne. 
Rozmiar matrycy robi tu swoje

4,65 Jednocalowa matryca zapewnia 
żywe zdjęcia. Szumy są prawie 
niewidoczne

4,80 Sony przy niskich przysłonach 
oferuje ostrość do samego brzegu. 
Szumy są prawie niewidoczne

5,00 przy świetle dziennym Gm5 robi 
topowe zdjęcia – również przy otwar-
tej przysłonie

4,71 zdjęcia w świetle dziennym wyglądają 
naprawdę dobrze. Lekkie zmniejszenie 
przysłony poprawia jakość obrazu

4,76

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 25% Również z podkręconymi parametra-
mi zdjęcia wyglądają naprawdę 
dobrze

4,64 Lampa sięga daleko, ale ma niebieską 
dominantę. Do iSo 1600 zdjęcia 
wyglądają dobrze

4,46 RX100 iii przy iSo 1600 dobrze 
panuje nad szumami

4,89 zdjęcia są trochę ciemne. Lampa 
ma dość słaby zasięg, bo tylko 1,43 
m

4,78 Do iSo 1600 zdjęcia wyglądają 
naprawdę dobrze. później Gm5 
zaczyna szumić

4,53 wbudowana lampa błyskowa jest 
słaba. przy wyższym parametrze iSo 
V3 zaczyna szumić

4,13

Jak dobra jest jakość wideo? 5% Nagrania filmowe są ostre 
i szczegółowe. Dźwięk nie 
dorównuje im poziomem

4,18 LX100 nagrywa filmy w wysokiej 
jakości, tylko autofokus jest trochę 
wolny

4,92 Również filmowcy będą zadowole-
ni. tylko zoom podczas filmowania 
jest trochę powolny

4,26 obok lekkiego przesycenia 
odcieniami czerwonymi uwagę 
zwraca na siebie trochę krzykliwy 
dźwięk 

4,07 filmy wyglądają naprawdę dobrze. 
tylko autofokus ostrzy trochę powoli

4,69 V3 nagrywa filmy w porządnej 
jakości, przeszkadza tylko 
umiarkowanej jakości dźwięk

4,15

Jak łatwa jest obsługa? 20% po włączeniu reaguje szybko. ma wiele 
przycisków i pokręteł, które po części 
można zdefiniować samemu

4,71 włączenie zajmuje dużo czasu. 
Liczne pokrętła ułatwiają obsługę

4,72 RX100 iii jest szybki. filtry barwne 
są ukryte w menu i niełatwo je 
odnaleźć

4,58 obsługa jest sprawna. z wynikiem 
0,18 sekundy migawka jest szybka

5,05 autofokus reaguje szybko. 
ustawienia najczęściej wprowadza 
się w menu

4,65 trochę powolne włączanie, potem 
szybki. obsługa klawiszami i na 
ekranie dotykowym

4,93

Jakie wyposażenie ma aparat? 20% Stabilizator chroni przed nieostrymi 
zdjęciami. w trybie seryjnym robi 
ponad 5 zdjęć na sekundę

5,14 elektroniczny celownik ma wysoką 
rozdzielczość. w zdjęciach seryjnych 
LX100 jest naprawdę szybki

4,85 elektroniczny celownik jest na 
najwyższym poziomie. oprócz tego 
fotograf oferuje też wi-fi i NfC

4,26 a6000 ma wi-fi, a z około 10 
zdjęciami na sekundę jest 
naprawdę szybki

4,74 Nie dla fotografów sportowych: przy 
ponad 5 zdjęciach na sekundę 
możliwości Gm5 się kończą

4,96 V3 jest szybki w zdjęciach seryjnych. 
Szkoda,  
że elektroniczny celownik wymaga 
dopłaty

4,93

 JaKość bardzo dobra 4,77 bardzo dobra 4,67 bardzo dobra 4,64 bardzo dobra 4,86 bardzo dobra 4,70 bardzo dobra 4,64
SzCzeGóły teStu
Jak dobra jest jakość zdjęć? 30% 4,78 4,65 4,80 5,00 4,71 4,76
test oglądania: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym 20% jasne, szczegółowe zdjęcia z bardzo 

delikatnymi obwódkami na 
kontrastowych przejściach

4,75 szczegółowe, ostre i jasne, 
niewielkie niedokładności na 
skrajach

4,65 szczegółowe, trochę widoczna 
nieostrość na skrajach, prawie bez 
barwnych obwódek, jasne, 
delikatne szumy obrazu

4,62 szczegółowe, ostre, lekka nieostrość 
na skrajach przy otwartej 
przysłonie, jasne,  
niskie szumy

4,95 szczegółowe, ostre i jasne, mają tylko 
niewielkie niedokładności i lekką 
nieostrość na skrajach

4,64 jeszcze szczegółowe, trochę 
nieostrości i lekka niedokładność na 
skrajach, trochę ciemne

4,76

test laboratoryjny (światło dzienne): szczegółowość / nieostrość na skrajach / 
wrażenie ostrości / dynamika

5% wysoka (1091 par linii) / dość niska 
(21,1%) / bardzo wysokie (1131 par 
linii) / dość wysoka

4,86 wysoka (959 par linii) / trochę 
wysoka (32%) / wysokie (812 par 
linii) / wysoka

4,60 wysoka (1349 par linii) / dość niska 
(23,4%) / bardzo wysokie (1268 par 
linii) / dość wysoka

5,15 bardzo wysoka (1541 par linii) / dość 
niska (22,3%) / wysokie (866 par linii) 
/dość wysoka

5,12 wysoka (1287 par linii) / dość niska 
(19,9%) / bardzo wysokie (1308 par 
linii) / dość wysoka

5,06 wysoka (1293 pary linii) / niska 
(13,6%) / wysokie (730 par linii) / 
dość wysoka

4,61

test laboratoryjny (światło dzienne): odchyłka barwna / balans bieli / szumy / 
ściemnienie na skrajach / aberracja

5% dość niska (10,3%) / bardzo 
dokładny / niskie / trochę wysokie 
(3,96 przysłony) / bardzo słaba

4,81 dość niska (11,2%) / bardzo 
dokładny / niskie / dość niskie (2,97 
przysłony) / słaba

4,69 niska (9,4%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(1,32 przysłony) / bardzo słaba

5,18 niska (9,9%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(1,65 przysłony) / bardzo słaba

5,10 jeszcze niska (10%) / bardzo dokładny 
/ niskie / trochę wysokie (3,96 
przysłony) / dość słaba

4,65 niska (8,7%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(1,65 przysłony) / trochę mocna

4,90

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 25% 4,64 4,46 4,89 4,78 4,53 4,13
test oglądania: ocena jakości zdjęć z lampą błyskową 10% dość jasne, szczegółowe i ostre, 

trochę nieostrości na skrajach 
i odchyłek barwnych

4,50 jasne, na skrajach trochę ciemnieją, 
lekka niebieska dominanta, 
szczegółowe, ostre

3,90 trochę widać nieostrość na skrajach, 
widoczne szumy obrazu, trochę 
ciemne, szczegółowe

4,70 trochę ciemne, dużo szczegółów, 
delikatne szumy, widoczna 
nieostrość na skrajach

4,50 ostre, szczegółowe, jasne, ciemnieją na 
krawędziach, lekka niebieska dominanta, 
niedokładności na skrajach

3,90 dość ostre, szczegółowe, lekkie 
niedokładności na skrajach, delikatne 
szumy, trochę ciemne

3,80

test laboratoryjny (iSo 1600): szczegółowość / nieostrość na skrajach / 
wrażenie ostrości / dynamika

5% dość wysoka (971 par linii) / dość niska 
(28,6%) / bardzo wysokie (1015 par 
linii) / dość wysoka

4,74 wysoka (1085 par linii) / dość niska 
(24,6%) / wysokie (726 par linii) / 
dość wysoka 

4,41 wysoka (1365 par linii) / dość niska 
(22%) / bardzo wysokie (922 pary 
linii) / dość wysoka

5,02 bardzo wysoka (1301 par linii) / trochę 
wysoka (33,7%) / bardzo wysokie (1291 
par linii) / dość wysoka

5,18 wysoka (1234 pary linii) / dość niska 
(20,2%) / bardzo wysokie (1105 par 
linii) / dość wysoka

5,01 dość wysoka (968 par linii) / dość niska 
(18,7%) / trochę niskie (415 par linii) / 
trochę niska

3,63

test laboratoryjny (iSo 1600): odchyłka barwna / balans bieli / szumy / 
ściemnienie na skrajach / aberracja

5% dość niska (10,3%) / dokładny / 
niskie / trochę wysokie (4,29 
przysłony) / bardzo słaba

4,65 dość niska (11,1%) / bardzo 
dokładny / niskie / dość niskie (1,98 
przysłony) / słaba

4,72 niska (9,5%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(1,65 przysłony) / bardzo słaba

5,22 niska (9,9%) / dokładny / niskie / 
niskie  
(1,65 przysłony) / bardzo słaba

5,20 dość niska (10,1%) / bardzo dokładny 
/ niskie / dość niskie (2,97 przysłony) / 
dość słaba

4,77 niska (8,7%) / dokładny / niskie / 
niskie (1,65 przysłony) / trochę 
mocna

4,60

Lampa błyskowa: zasięg / liczba przewodnia / spadek jasności 5% 3 metry / 6 / 63,5% 4,81 4,12 metra / 7 / 38% 5,38 3,33 metra / 6 / 63,5% 4,81 1,43 metra / 5 / 77,5% 4,50 2 metry / 7 / 53% 5,04 1,43 metra / 5 / 63,5% 4,81
Jak dobra jest jakość wideo? 5% 4,18 4,92 4,26 4,07 4,69 4,15
test oglądania: ocena nagrania wideo przy maksymalnych parametrach 
jakościowych

2% jasne, szczegółowe zdjęcia, ostre, 
trochę powolny, ale precyzyjny 
balans bieli

3,80 bardzo szczegółowe, jasne, 
niewielkie szumy, trochę powolny 
autofokus

5,00 dość szczegółowe, trochę powolny 
zoom, precyzyjny autofokus, 
delikatne szumy obrazu

4,10 ostre, szczegółowe, jasne, lekkie 
odchyłki barwne, odcienie 
czerwone trochę przesycone

4,00 szczegółowe, ostre, jasne, niewielkie 
obwódki barwne, trochę powolny 
autofokus

4,60 mało szczegółów, delikatne szumy 
obrazu, autofokus i regulacja 
jasności trochę powolne

4,00

test laboratoryjny: maksymalna długość / pamięć na minutę nagrania / 
szczegółowość / rozdzielczość / format / klatek na sekundę / zoom

1% 17 minut / 166 mB / 100% / 1920 x 
1080 / mpeG-4 / 30 / tak

5,58 30 minut / 210 mB / 81% / 1920 x 
1080 / mp4 / 50 / tak

5,49 17 minut / 167 mB / 81% / 1920 x 
1080 / aVCHD / 25 / tak

4,97 30 minut / 163 mB / 80% / 1920 x 
1080 / aVCHD / 25 / tak

4,94 30 minut / 198 mB / 89% / 1920 x 
1080 / mp4 / 60 / tak

5,71 10 minut / 268 mB / 84% / 1920 x 
1080 / moV / 60 / tak

5,57

test słuchania: ocena dźwięku w nagraniu audio / format dźwięku 2% trochę cichy, trochę głuchy / stereo 3,86 dobry i wyważony / stereo 4,56 mało dynamiki, zaszumione / stereo 4,07 trochę mało dynamiki, przeszkadzające 
odgłosy / stereo

3,70 trochę głuchy / stereo 4,28 niska dynamika, trochę dynamiczny 
/ stereo

3,58

Jak łatwa jest obsługa? 20% 4,71 4,72 4,58 5,05 4,65 4,93
opóźnienie migawki przy świetle dziennym / słabym świetle 5% 0,28 sekundy / 0,32 sekundy 5,11 0,25 sekundy / 0,25 sekundy 5,33 0,3 sekundy / 0,4 sekundy 4,89 0,18 sekundy / 0,2 sekundy 5,60 0,28 sekundy / 0,28 sekundy 5,20 0,2 sekundy / 0,25 sekundy 5,44
Czas od włączenia aparatu do jego gotowości / uruchomienie ze stand-by / 
czas potrzebny  
do gotowości wykonania następnego zdjęcia

3% 1,6 s / 1 s / 1,33 s 4,37 1,7 s / 1,7 s / 0,58 s 5,17 2,12 s / 2,12 s / 0,66 s 4,71 2,35 s / 0,3 s / 0,3 s 5,46 1,09 s / 0,34 s / 0,5 s 5,81 2,33 s / 2,21 s / 0,36 s 4,99

monitor: szczegółowość / wierność kolorów / przekątna obrazu / odbicia 
światła / jasność / wzmocnienie światła szczątkowego 

5% wysoka (350 par linii) / 90% / 7,57 
cm (3:2) / mocne / przeciętna (456 
cd/m2) / tak

4,17 jeszcze wysoka (300 par linii) / 90% / 
7,52 cm (16:9) / mocne / przeciętna 
(486 cd/m2) / tak

3,86 jeszcze wysoka (300 par linii) / 90% / 
6,64 cm (4:3) / mocne / dość duża (520 
cd/m2) / tak

4,18 trochę niska (200 par linii) / 90% / 6,63 
cm (16:9) / mocne / bardzo duża (910 
cd/m2) / tak

4,79 jeszcze wysoka (300 par linii) / 90% / 
7,48 cm (16:9) / mocne / przeciętna 
(450 cd/m2) / tak

3,74 jeszcze wysoka (300 par linii) / 90% / 
7,49 cm (3:2) / mocne / duża (625 
cd/m2) / tak

4,57

instrukcja obsługi / funkcje pomocy w menu 1% łatwo zrozumiała, obszerna / są 5,26 obszerna tylko na CD / brak 2,80 obszerna tylko na CD / są 3,30 trochę trudno zrozumiała, trochę 
lakoniczna / są

3,57 obszerna tylko na CD / brak 2,80 łatwo zrozumiała, trochę lakoniczna 
/ brak

4,49

Komfort obsługi: elementy obsługi aparatu / menu 6% łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,90 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 5,02 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,81 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,85 zrozumiałe / przejrzyste 4,69 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,85
Jakie wyposażenie ma aparat? 20% 5,14 4,85 4,26 4,74 4,96 4,93
współczynnik zoomu optycznego (ogniskowa w przeliczeniu na mały obrazek 
/ najniższe ustawienie przysłony / liczba poziomów zoomu)

3% 4,7-krotny (27–126 mm) / 1:2–3,9 / 
bezstopniowy

3,77 3-krotny (26–77 mm) / 1:1,7–2,8 / 6 3,26 2,9-krotny (26–76 mm) / 1:1,8–2,8 / 
bezstopniowy

3,62 3,3-krotny (24–80 mm) / 1:3,5–5,6 / 
bezstopniowy

3,80 2,6-krotny (25–66 mm) / 1:3,5–5,6 / 
bezstopniowy

3,65 3,2-krotny (27–86 mm) / 1:3,5–5,6 / 
bezstopniowy

3,58

wizjer / odchyłka tele / odchyłka szerokiego kąta / korekcja dioptrii 1% elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00 elektroniczny / 0% / 0% / jest 6,00
Szybkość zdjęć seryjnych 1% 5,26 zdjęcia na sekundę 5,40 11,85 zdjęcia na sekundę 6,00 3,05 zdjęcia na sekundę 4,80 10,08 zdjęcia na sekundę 6,00 5,41 zdjęcia na sekundę 5,40 6,38 zdjęcia na sekundę 5,40
możliwość ręcznego ustawiania: ostrość / przysłona / czas ekspozycji / 
ekspozycja długoczasowa / iSo / balans bieli

2% tak / tak (od 2 do 16) / tak (od 1/4000 
do 60 s) / nie / tak (od 100 do 12 800) 
/ tak

6,00 tak / tak (od 1,7 do 16) / tak (od 
1/16 000 do 60 s) / nie / tak (od 100 
do 25 600) / tak

6,00 tak / tak (od 1,8 do 11) / tak (od 
1/2000 do 30 s) / tak / tak (od 80 do 
12 800) / tak

6,00 tak / tak (od 3,5 do 22) / tak (od 1/4000 
do 30 s) / tak / tak (od 100 do 25 600) / 
tak

6,00 tak / tak (od 3,5 do 22) / tak (od 
1/16 000 do 60 s) / nie / tak (125 do 
25 600) / tak

6,00 tak / tak (od 3,5 do 16) / tak (od 
1/16 000 do 30 s) / tak / tak (160 do 
12 800) / tak

6,00

pomiar światła oprócz matrycowego: centralnie ważony / punktowy 2% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00
Stabilizator obrazu: skuteczność przy najkrótszej / średniej / najdłuższej 
ogniskowej (stopnie przysłony)

3% w obiektywie (2,6 / 3,6 / 3,7) 5,37 w obiektywie (1,7 / 3,2 / 3) 4,52 w matrycy (3 / 3 / 3) 4,75 w obiektywie (2,4 / 2,3 / 2,8) 4,31 w matrycy (2,6 / 3,1 / 3,4) 5,02 w obiektywie (2,5 / 3,1 / 3,4) 5,00

Stopka lampy / pictBridge / GpS / wi-fi (aplikacja do zdalnego sterowania) / 3D 4% tak / tak / z akcesoriami / tak (tak) / 
nie

5,10 tak / tak / nie / tak (tak) / nie 4,50 nie / tak / nie / tak (tak) / nie 3,00 tak / nie / nie / tak (tak) / nie 4,00 tak / tak / nie / tak (tak) / z akceso-
riami

4,80 tak / tak / nie / tak (tak) / nie 4,50

łącza 3% HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 HDmi, uSB-/specjalne łącze aV 5,00 uSB, HDmi 3,00 uSB, HDmi 5,00 uSB, HDmi 5,00 uSB, HDmi 5,00
akumulator: typ / ładowanie / liczba zdjęć na jednym ładowaniu 1% akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 959
4,61 akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 1202
4,67 akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 1405
4,33 akumulator litowo-jonowy / tylko 

w aparacie / 408
3,46 akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 274
3,59 akumulator litowo-jonowy / 

w ładowarce / 901
4,52
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