
Nokia 1 
Cena: ok. 350 zł

skrócone 
wyniki testu

Wyświetlacz: 4,5 cala (854 x 480 pikseli) 
Aparat przedni / tylny: 2 Mpix / 5 Mpix 
Wymiary: 133,7 x 68 x 9,6 mm

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Wyświetlacz nieostry, aparat zły 3,8
Ekran: jasność / kontrast / wierność kolorów ciemny (292,6 cd/m2) / 1567:1 / wysoka (96,3%) 3,4
Jakość zdjęć przy świetle dziennym OK, ale mało szczegółów i nieostrości na skrajach 3,7
Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą / w scenach sportowych (ocena) słaba (2,0) / mało szczegółów (2,0) / do przyjęcia (3,5) 2,4
Jakość zdjęć z aparatu przedniego słaba, zbyt blade, mocne szumy 2,6
Pamięć wewnętrzna / karta pamięci / chmura / aplikacje na miroSD bardzo mało (4,7 GB) / tak / nie / tak 4,2
Jak dobra jest obsługa? 23% Bardzo powolna, brak czytnika linii papilarnych 3,6
Szybkość obsługi / pracy trochę niska / powoli 4,2
Blokady biometryczne brak czytnika linii papilarnych 2,0
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym użytkowaniu? 18% Dobry akumulator, niska odporność na zarysowania 4,2
Akumulator: typowe / oszczędne użytkowanie / pojemność / szybkie ładowanie jeszcze długo (10.52) / 33.07 / 2150 mAh / nie 4,3
Waga / grubość / stosunek powierzchni wyświeltacza do obudowy 131 g / 9,6 mm / bardzo niski: 62% 4,7
Test upadku / odporność na zarysowania: obudowy / wyświetlacza / wodoszczelność wyjpadł akumulator / niska / bardzo wysoka / nie 3,7
Jak dobre są odbiór i telefonia? 13% Dobre, UMTS gorzej niż LTE 4,5
Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik / HD voice dobra jakość / dobra jakość / tak 4,5
Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 (oceny) 4,25 / 4,79 / 4,75 4,5
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% LTE i Wi-Fi powolne 4,2
Maksymalna możliwa klasa szybkości GSM w teście maksymalnie 150 Mb/s (LTE CAT 4) 5,0
Wi-Fi: częstotliwości / najlepszy standard (klasa szybkości) 2,4 GHz / n do 150 Mb/s 3,4

JAkość dobra 3,9

TEST: NOKIA 1
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2018

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


