
Zotac VR GO Backpack PC 
(ZBOX-VR7N70-W3B-BE) 
Cena: 9500 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Intel Core i7-6700T, Skylake-S, 4x 2,8 GHz 
Chip graficzny / pamięć (typ): NvIdIa GeForce GTX 1070 / 8192 MB (GddR5) 
Pamięć operacyjna (typ): 16 GB (ddR4) 
Pamięć: 224 GB m.2-SSd ze złączem SaTa 
napęd: brak

Jak szybko można na komputerze pracować i grać? 35% Naprawdę szybko! W teście Zotac pracował bardzo szybko – nie dostał 
zadyszki nawet w wymagającej grze vR

5,16

Jak dobre są obraz i dźwięk? 8% Super! Zotac przesyła postaci, otoczenie i obiekty do okularów vR albo 
monitora bez jakichkolwiek przekłamań

5,38

Jak głośna i jak droga jest eksploatacja? 12% W teście wprawdzie Zotac pobierał niewiele prądu, ale w grach albo 
w pracy pod pełnym obciążeniem jego wentylatory były wyraźnie słyszalne

4,94

Czy komputer ma wszystko, co jest potrzebne? 35% Nie! Pamięci jest mało, łączy też. Na plus: Zotac zapewnia wygodny 
i pewny stelaż

3,44

Jak łatwa jest obsługa? 10% To niemożliwe. Zotac do komputera vR za 9500 złotych nie dokłada 
myszy ani klawiatury!

2,65

Punkty dodatnie i ujemne Z akumulatorem i stelażem możliwe też użytkowanie mobilne +0,25

 Jakość 100% bardzo dobra 4,54*
szCzegóły testu
Jak szybko można na komputerze pracować i grać? 35% 5,16
Szybkość w aplikacjach internetowych i biurowych / w edycji wideo i foto / 
dostępu do twardego dysku

23% bardzo szybko / bardzo szybko / szybko 5,60

Szybkość w grach Full Hd-Tempo z directX 11 / directX 12 (kl./s) 6% bardzo płynnie (125) / płynnie (40) 4,98
Szybkość w grach 4K z directX 11 / directX 12 (kl./s) 4% płynnie (41) / zacina się (12) 3,25
Maksymalna szybkość transmisji z zewnętrznego twardego dysku na PC / 
z PC na zewnętrzny twardy dysk

2% trochę powoli (269,47 MB/s) / szybko (301,18 MB/s) 4,50

Jak dobre są obraz i dźwięk? 8% 5,38
Jakość obrazu: test wizualny na cyfrowym / analogowym wyjściu wideo 6% bardzo wysoka jakość obrazu / brak 5,90
Jakość wyjścia audio (charakterystyka częstotliwościowa / szumy / zniekształcenia) 2% trochę niska (1,22% / 95,08 dB / 1,175%) 3,81
Jak głośna i jak droga jest eksploatacja? 12% 4,94
Hałas eksploatacyjny (gry / office / wideo / pod pełnym obciążeniem) 8% głośno (1,7 sona) / bardzo cicho (0,3 sona) / bardzo cicho (0,1 sona ) / 

bardzo głośno (3,0 sony)
4,70

Zużycie energii / zużycie roczne i koszty 4% niskie (34,33 W) / 51,07 kWh (około 30 zł) 5,43
Czy komputer ma wszystko, co jest potrzebne? 35% 3,44
Wbudowana pamięć operacyjna / rozszerzalna maksymalnie do 4% bardzo dużo (2x 8 GB) / 2x 16 GB, zainstalowanej pamięci operacyjnej 

nie da się dalej używać przy maksymalnym stopniu rozbudowy
4,49

Twardy dysk: pamięć / model; SSd: pamięć / model 6% 224 GB / SSd / Phison OEM (m.2 SaTa) 2,20
Łącza USB: z przodu / z tyłu / ładowanie przez USB przy wyłączonym urządzeniu 3% 2x USB 3.0 typ a / 4x USB 3.0 typ a / tak 5,70
Standard Wi-Fi / częstotliwość Wi-Fi / Bluetooth (wersja) 4% 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / tak (wersja 4.2) 5,44
Inne łącza 5% 3 HdMI, 2x displayPort, 1 wejście audio, 2 wyjścia audio, 2 sieciowe 4,13
Możliwości swobodnej rozbudowy: karty rozszerzeń / pamięć operacyjna / 
twarde dyski i SSd / napędy dvd i Blu-ray

8% brak wolnych slotów / brak wolnych slotów / 1x SaTa, 1x gniazdo na 
wewnętrzny twardy dysk / brak wolnych gniazd

1,73

Czytnik kart pamięci (obsługiwane karty) 2% tak (dla Sd, SdHC, SdXC) 5,00
Programy w komplecie 3% Windows 10 Home N (64-bit; bez kodeków Media Playera) 2,00
Jak łatwa jest obsługa? 10% 2,65
Uruchomienie 2% proste 5,50
Instrukcja obsługi 1% tylko instrukcja skrócona 2,50
Jakość klawiatury / jakość myszy 5% brak w komplecie / brak w komplecie 1,00
Reset peceta do stanu fabrycznego 2% z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00
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