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Microsoft

Wireless Desktop 900
Cena: 200 zł

Jak dobra jest praca z klawiaturą?

35% Dobre odczucia podczas pisania

Wrażenia podczas pisania (osobiste zdanie testujących)

29% niewyraźny punkt nacisku, ale dobre odczucie
przy pisaniu
6% dobre / wysoka
30% Łatwa, ergonomiczna budowa
28% prosta, ale sensowna mysz o dobrej ergonomii

Wielkość, odstęp i jakość klawiszy (osobiste zdanie testujących) / odporność na poślizg

Jak dobra jest praca z myszą?

Obsługa (osobiste zdanie testujących)
Przydatność dla osób leworęcznych

2%

Jak dobre są dodatkowe funkcjonalności klawiatury?

9% Mało klawiszy dodatkowych

Liczba dodatkowych klawiszy funkcyjnych
Zmiana kąta pochylenia (liczba stopni)
Wysokość klawiatury / zajmowane miejsce (szerokość x głębokość)
Podświetlenie klawiszy (kolor / różne strefy)

Jak dobre są dodatkowe funkcjonalności myszy?

Liczba dodatkowych klawiszy / powierzchnia sensoryczna do sterowania gestami
Radiocje pokrętła (wyłączanie funkcji rastra /możliwość poruszania zawartości obrazu w poziomie)

Jak dobre są łączność i zasięg?

Łączność / zasilanie
Współpraca z tabletem / smart TV / ukrywanie odbiornika USB w urządzeniu / wyłącznik
Maksymalny czas pracy klawiatury / myszy
Zasięg od odbiornika do klawiatury / myszy
Uruchomienie / w zestawie

jakość

tak

4,50
4,47
4,67
4,27
4,14
6,00
2,80
3,33
4,00
4,88
1,00
1,83
1,00
2,88
4,68
3,40
4,25
5,16
6,00
6,00

4%
1%
1%
3%

mało (4)
tak (1 stopień)
2 cm / mało (42,5 x 15,7 cm)
brak podświetlenia
9% Brak funkcji dodatkowych
5% brak / nie
4% klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
17% Długi czas pracy na baterii
5% radio (2,4 GHz) / baterie
3% nie / tak / tak / tylko na myszy
5% długo (250 / 417 godzin)
2% bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
2% bardzo łatwe / wszystko co trzeba
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Tecla Wireless Multimedia
Cena: 120 zł

Niezwykłe rozmieszczenie klawiszy medialnych
nieprecyzyjny punkt nacisku, boczne klawisze
medialne wymagają przyzwyczajenia
dobre / wysoka
Łatwa, ergonomiczna budowa
dobra wielkość myszy, ergonomiczna budowa,
porządna obsługa
nie
Wiele klawiszy dodatkowych
dużo (10)
tak (1 stopień)
2,1 cm / trochę dużo (49 x 18,1 cm)
brak podświetlenia
Brak funkcji dodatkowych
brak / nie
klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
Krótki czas pracy na baterii
radio (2,4 GHz) / baterie
nie / tak / tak / nie
krótko (167 / 48 godzin)
bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
bardzo łatwe / wszystko co trzeba

dobra 4,07

100%
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Logitech
MK235

Cena: 110 zł

4,47 Klawisze zbyt ciasno przy sobie
4,43 trochę nieprzyjemne odczucia podczas pisania,
bo odstępy między klawiszami są za małe
4,67 zadowalające / trochę niska
4,07 Mała wielkość, dlatego uciążliwa
4,29 obsługa nieprzyjemna z powodu małej budowy
i kanciastego wzornictwa
1,00 tak
3,64 Bardzo dużo klawiszy dodatkowych
5,33 bardzo dużo (11)
4,00 tak (1 stopień)
4,48 2,1 cm / mało (43,5 x 13,9 cm)
1,00 brak podświetlenia
1,83 Brak funkcji dodatkowych
1,00 brak / nie
2,88 klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
4,02 Długi czas pracy na baterii
3,40 radio (2,4 GHz) / baterie
3,50 nie / tak / tak / tylko na myszy
3,36 długo (333 / 278 godzin)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 bardzo łatwe / wszystko co trzeba

dobra 3,96
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Rapoo
9300P

Cena: 200 zł

3,91 Brak bloku edycyjnego, poza tym całkiem dobrze
3,83 kompaktowa, brak podziału obszarów, przyjemne
odczucia przy pisaniu
4,33 wystarczające / trochę niska
3,47 Płaska budowa, dlatego uciążliwa
3,29 płaska budowa, pokrętło dość daleko z tyłu,
poza tym w porządku
6,00 tak
3,84 Brak regulacji kąta pochylenia
5,67 bardzo dużo (12)
4,00 brak regulacji kąta pochylenia
4,90 2 cm / bardzo mało (34,4 x 11,5 cm)
1,00 brak podświetlenia
1,83 Brak funkcji dodatkowych
1,00 brak / nie
2,88 klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
4,64 Trochę krótki czas pracy na baterii
3,40 radio (5 GHz) / baterie
4,25 nie / tak / tak / tak (oba urządzenia)
5,03 trochę krótko (500 / 83 godziny)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 bardzo łatwe / wszystko co trzeba

dobra 3,71
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Fujitsu

Wireless Keyboard Set LX390
Cena: 100 zł

3,81 Mały skok i odstęp klawiszy
3,90 cicha, mały skok i odstęp klawiszy, nieprecyzyjny
punkt nacisku
3,37 dobre / trochę niska
3,47 Mała, kanciasta, trochę nieprzyjemna
3,29 trochę nieprzyjemna obsługa z powodu małej,
kanciastej budowy
6,00 tak
3,71 Mało klawiszy dodatkowych
6,00 mało (2)
1,00 tak (1 stopień)
5,35 2 cm / mało (45,1 x 12,3 cm)
1,00 brak podświetlenia
1,83 Brak funkcji dodatkowych
1,00 brak / nie
2,88 klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
4,55 Krótki czas pracy na baterii
3,40 radio (2,4 GHz) / baterie
4,75 nie / tak / tak / tylko na myszy
4,40 krótko (111 / 104 godziny)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 bardzo łatwe / wszystko co trzeba

dobra 3,61

3,58
3,29
5,00
3,60
3,43
6,00
2,52
2,67
4,00
4,98
1,00
1,83
1,00
2,88
4,14
3,40
4,25
3,32
6,00
6,00

dostateczna 3,43

powyżej 200 zł
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Wireless Performance Combo MX800
Cena: 500 zł

Jak dobra jest praca z klawiaturą?

35% Najlepsza obsługa w teście

Wrażenia podczas pisania (osobiste zdanie testujących)

29% dobry punkt nacisku, czyste formy, przyjemne
odczucie podczas pisania
6% dobre / wysoka
30% Najlepsza obsługa w teście
28% ergonomiczny kształt, przyjemna obsługa,
trochę dużo klawiszy
2% nie
9% Bardzo dużo klawiszy dodatkowych
4% bardzo dużo (13)
1% tak (1 stopień)
1% 2,7 cm / trochę dużo (45,2 x 19,8 cm)
3% kolor (pięciostopniowe przyciemnianie) / nie
9% Pokrętło myszy z wyłączalnym rastrem
5% bardzo dużo (4) / nie
4% klasyczne pokrętło myszy (tak / tak)
17% Krótki czas pracy na akumulatorze
5% radio (2,4 GHz) / standardowy akumulator
3% nie / tak / tak / tylko na myszy
5% krótko (90 / 20 godzin)
2% bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
2% bardzo łatwe / brak kabla do ładowania

Wielkość, odstęp i jakość klawiszy (osobiste zdanie testujących) / odporność na poślizg

Jak dobra jest praca z myszą?

Obsługa (osobiste zdanie testujących)
Przydatność dla osób leworęcznych

Jak dobre są dodatkowe funkcjonalności klawiatury?

Liczba dodatkowych klawiszy funkcyjnych
Zmiana kąta pochylenia (liczba stopni)
Wysokość klawiatury / zajmowane miejsce (szerokość x głębokość)
Podświetlenie klawiszy (kolor / różne strefy)

Jak dobre są dodatkowe funkcjonalności myszy?

Liczba dodatkowych klawiszy / powierzchnia sensoryczna do sterowania gestami
Radiocje pokrętła (wyłączanie funkcji rastra /możliwość poruszania zawartości obrazu w poziomie)

Jak dobre są łączność i zasięg?

Łączność / zasilanie
Współpraca z tabletem / smart TV / ukrywanie odbiornika USB w urządzeniu / wyłącznik
Maksymalny czas pracy klawiatury / myszy
Zasięg od odbiornika do klawiatury / myszy
Uruchomienie / w zestawie

jakość

100%

5,13
5,22
4,71
4,57
4,82
1,00
5,22
6,00
4,00
4,21
4,91
5,72
5,50
6,00
4,43
5,60
4,25
2,77
6,00
4,37

bardzo dobra 4,90
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Rapoo

Wireless Laser Combo 8900P
Cena: 300 zł

Dobre odczucia podczas pisania
czysta forma klawiszy, krótki skok klawiszy, dobre
odczucia podczas pisania
dobre / wysoka
Budowa i obsługa przyjemne
gładka powierzchnia, przyjemna obsługa, trochę
dużo klawiszy
nie
Brak regulacji kąta pochylenia
dużo (8)
brak regulacji kąta pochylenia
2,3 cm / mało (43,2 x 16,9 cm)
białe (tylko dla klawiszy sensorycznych) / nie
Suwak z funkcją zoomu
bardzo dużo (4) / nie
klasyczne pokrętło myszy (nie / tak)
Długi czas pracy na baterii
radio (5 GHz) / baterie
nie / tak / tak / tak (oba urządzenia)
długo (200 / 833 godziny)
bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
bardzo łatwe / wszystko co trzeba
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Apple

Magic Keyboard i Magic Mouse 2
Cena: 900 zł

5,06 Bardzo mała, ale dobre odczucia podczas pisania
4,97 brak bloku numerycznego i edycji, krótki skok
klawiszy, dobre odczucia przy pisaniu
5,50 dobre / wysoka
4,40 Nie do prac wymagających precyzji
4,64 gładzik zamiast pokrętła, precyzyjne prace
niemal niemożliwe
1,00 tak
3,42 Brak regulacji kąta pochylenia
4,67 dużo (10)
1,00 brak regulacji kąta pochylenia
4,64 1,1 cm / bardzo mało (27,9 x 11,4 cm)
2,17 brak podświetlenia
4,89 Gładzik sensoryczny zamiast pokrętła
5,50 bardzo dużo (6) / tak
4,12 gładzik sensoryczny dla gestów (– / tak)
4,84 Krótki czas pracy na akumulatorze
3,40 Bluetooth / akumulator wbudowany na stałe
4,75 tak / tak / niekonieczne / tak (oba urządzenia)
5,41 krótko (44 / 91 godzin)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 bardzo łatwe / wszystko co trzeba

bardzo dobra 4,66
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Wireless Keyboard Set LX901
Cena: 280 zł

4,55 Trochę miękki punkt nacisku
4,51 czysta forma klawiszy, trochę miękki punkt
nacisku, dobre odczucia przy pisaniu
4,71 dobre / wysoka
3,87 Wielkość niemal idealna
3,71 niewiele wodotrysków, gładka powierzchnia,
niemal idealna wielkość
6,00 nie
3,47 Bardzo dużo klawiszy dodatkowych
5,33 bardzo dużo (12)
1,00 tak (1 stopień)
5,95 1,9 cm / trochę dużo (46,6 x 17,9 cm)
1,00 brak podświetlenia
5,72 Zmiana rozdzielczości klawiszami
6,00 bardzo dużo (3) / nie
5,37 klasyczne pokrętło myszy (nie / tak)
4,88 Trochę krótki czas pracy na baterii
5,40 radio (2,4 GHz) / baterie
6,00 nie / tak / tak / tylko na myszy
2,78 trochę krótko (250 / 69 godzin)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 bardzo łatwe / wszystko co trzeba

dobra 4,41
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Microsoft

Designer Bluetooth Desktop
Cena: 350 zł

4,65 Przyjemne właściwości haptyczne, wrażenie prestiżu
4,47 brak wyraźnego podziału bloków, przyjemne,
prestiżowe właściwości haptyczne
5,50 dobre / trochę niska
4,13 Trochę nieprzyjemna obsługa
4,36 lekka, płaska budowa, z tego powodu obsługa
trochę nieprzyjemna
1,00 tak
3,96 Brak regulacji kąta pochylenia
6,00 bardzo dużo (12)
4,00 brak regulacji kąta pochylenia
4,67 1,9 cm / mało (38,9 x 11,2 cm)
1,00 brak podświetlenia
4,89 Brak funkcji dodatkowych
5,50 brak / nie
4,12 klasyczne pokrętło myszy (nie / nie)
4,33 Długi czas pracy na baterii
3,40 Bluetooth / baterie
4,33 częściowo / tak / brak adaptera / nie
3,96 długo (200 / 333 godziny)
6,00 bardzo wysoki (ponad 7 m / ponad 7 m)
6,00 uciążliwe / brak adaptera Bluetooth

dobra 4,40

4,83
4,83
4,79
3,77
3,61
6,00
3,69
6,00
1,00
5,25
1,00
1,83
1,00
2,88
4,30
3,80
3,84
4,82
6,00
3,25

dobra 4,05

