TEST: PILOTY UNIWERSALNE
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Wyniki testu w szczegółach

waga

Producent, model

1 miejsce

ocena

Logitech Harmony 900

Jakość i obsługa
Jakość wykonania pilota i użytych materiałów

2 miejsce

ocena

Logitech Harmony 1100

5%

wzorowa (wysokiej jakości plastik, staranne
6,00
spasowanie elementów obudowy, fragment
dolnej części obudowy wykonano z plastiku
dającego uczucie podgumowanej powierzchni)
10% celująca (pilot pewnie leży w dłoni, przyciski
6,00
mają krótki, ale pewny i sygnalizowany cichym
kliknięciem skok, wiele funkcji możliwych do
obsługi z poziomu dotykowego ekranu, nie do
końca dopracowane graficznie menu i przyciski
ekranowe)

wzorowa (nowoczesna i elegancka stylistyka,
metalowe wykończenie górnej części pilota,
dolna część z plastiku dającego uczucie
podgumowanej powierzchni)
Wygoda obsługi pilota
bardzo dobra (pilot dwuręczny przystosowany do
obsługi kciukami, pewny uchwyt, większość funkcji
kontrolowana za pomocą ekranu dotykowego,
atrakcyjna grafika menu dla trybu akcji, ale podczas
obsługi konkretnych urządzeń grafika najwyżej
przeciętna i niewygodna obsługa, niektóre z wyżej
wymienionych wad można wyeliminować,
odpowiednio konfigurując pilot)
Czytelność i jakość opisów na przyciskach/
3% bardzo dobra (opisy kontrastowe, w języku
6,00 bardzo dobra (opisy kontrastowe, większość
podświetlenie przycisków
angielskim, same przyciski pogrupowane
przycisków pojawia się jako ikony na
i o różnej wielkości, co ułatwia ich odnalezienie)/
wyświetlaczu)/jest, automatyczne z czujnikiem
jest, automatyczne z czujnikiem ruchu
ruchu
Wygoda programowania pilota
5% bardzo dobra, ale zawsze wymaga komputera 4,00 bardzo dobra, ale zawsze wymaga komputera
i dostępu do internetu
i dostępu do internetu
Automatyczne wszukiwanie kodu urządzenia
5% programowanie kodów tylko z poziomu
5,00 programowanie kodów tylko z poziomu
przeglądarki internetowej
przeglądarki internetowej
Wyświetlacz informacyjny: typ/podświetlenie/
5% kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,00 kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej
wyświetlanie danych o wybranym urządzeniu/
5,3 cm/jest/jest/jest/jest/brak
8,7 cm/jest/jest/jest/tylko w trybie głównego
informacja o przesłaniu komendy/czas/data
menu/brak
Praca na falach podczerwonych/radiowych
4% jest/jest
6,00 jest/jest
Jakość i obsługa
suma 37% 
ocena 5,46 
ocena
Funkcjonalność i wyposażenie
Liczba obsługiwanych urządzeń
Baza kodów popularnych producentów zapisana w pilocie
Możliwość uczenia się komend oryginalnego pilota
Możliwość tworzenia makropoleceń
Dedykowane przyciski do obsługi teletekstu/
przycisk EPG
Dedykowane przyciski do kontroli odtwarzania
Osobne przyciski kursorów
Dedykowane przyciski do zmiany kanałów/
głośności/przycisk wyciszenia
Instrukcja obsługi/drukowana lista zapisanych
w pamięci kodów
Funkcjonalność i wyposażenie
suma

5%
5%
5%
3%
1%

6,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2%
2%
2%

15
bardzo duża
jest, po podłączeniu do komputera
jest, po podłączeniu do komputera (akcje)
podstawowe, dodatkowe można
zaprogramować na ekranie/jest
są
są
są/są/jest

5%

po polsku, szybki start/brak

30%



Inne
Ryzyko uszkodzenia przy upadku lub nacisku
2%
Wymiary (dł. x wys. x grub.)/waga z bateriami
Ogniwa zasilające/ogniwa w zestawie
1%
Inne
suma 3%

dość małe
221x57x30 mm/172 gramy
własny akumulator/jest

Serwis
Okres gwarancji*
Strona WWW producenta
Serwis

2 lata
www.logitech.pl

3%
2%
suma 5%

Ocena pośrednia
Punkty dodatnie i ujemne





zestaw do przekazywania radiowo sygnałów
podczerwieni
funkcja wyłącznika czasowego urządzenia

4,96
+0,10 pilot drażniąco piszczy, gdy działa
podświetlenie ekranu
+0,01

5,07 bardzo dobra

6 miejsce

ocena

ocena

4,00

dostateczna (pilot wygodnie leży w dłoni,
całość dobrze spasowana, materiały
dostatecznej jakości, stylistyka dosyć prosta)

3,00

mierna (plastik słabej jakości, emitujący
intensywny, nieprzyjemny zapach, krawędzie
nieprecyzyjnie wykonane)

2,00

5,00

bardzo dobra (pilot pewnie leży w dłoni,
przyciski mają dość wysoki skok, ale jest on
pewny i sygnalizowany cichym kliknięciem,
nie do końca dopracowane graficznie menu
i przyciski ekranowe)

5,00

dobra (plastik przeciętnej jakości, ale elementy
obudowy zostały dobrze spasowane, podświetlany
panel dotykowy sprawia wrażenie, że pilot jest
bardziej zaawansowany niż w rzeczywistości)
dobra (dotykowy panel działa dość pewnie,
a same pola są wystarczająco duże, przyciski
pod panelem działają dość tępo i wymagają
użycia sporej siły, ale o ich wciśnięciu
informuje nas wyraźny klik)

4,00

dostateczna (pilot dobrze wyprofilowany,
wygodnie leży w dłoni, wciśnięcie przycisków,
szczególnie z dolnej sekcji pilota i kursorów,
wymaga użycia dużej siły, małe kursory, część
opisów mało czytelnych)

3,00

mierna (pilot dobrze wyprofilowany, ostre
krawędzie źle obrobionego plastiku w miejscu
uchwytu, przyciski mają duży skok i ich
wciśnięcie wymaga użycia dużej siły)

2,00

6,00

bardzo dobra (opisy kontrastowe, w języku
angielskim, same przyciski pogrupowane
i o różnej wielkości, co ułatwia ich odnalezienie)/
jest, automatyczne z czujnikiem ruchu
bardzo dobra, ale zawsze wymaga komputera
i dostępu do internetu
programowanie kodów tylko z poziomu
przeglądarki internetowej
monochromatyczny o przekątnej 3,5 cm/jest/
jest/jest/brak/brak

6,00

5,00

dobra (opisy w języku angielskim, czytelne
drukowane, ale w kolorze szarym, mocne
refleksy na ekranie dotykowym)/jest

5,00

dostateczna (część przycisków z numerami
kanałów opisana dobrze, ale niektóre funkcje
opisano, stosując nieczytelne napisy)/brak

3,00

3,00

4,00

nie można podać kodu urządzenia, dostępne
jedynie opcje wyszukiwania lub uczenia
jest (wymaga ręcznego potwierdzenia
poprawnego kodu)
brak wyświetlacza

3,00

dla TV praktycznie brak, dobra dla obsługi PC

3,00

dostateczna (większość przycisków czytelnie
opisana drukowanymi literami, mało czytelne
opisy na przyciskach zmiany kanałów,
głośności, wyciszenia)/brak
dostateczna, brak wyświetlacza

4,00

jest (wymaga ręcznego przeszukania bazy
2,00
kodów)
brak wyświetlacza, przycisk power świeceniem 1,00
informuje o przesyłaniu kodu

4,00
5,00
6,00

6,00 jest/brak
5,32 

4,00
5,00
4,00

bardzo dobra (opisy przycisków kontrastowe,
czytelna czcionka, oznaczone kolorami
przyciski teletekstu i kontroli odtwarzania)/
brak
dobra, nieco przeszkadza niewielki
wyświetlacz i brak polskiego menu
jest (wymaga ręcznego potwierdzenia
poprawnego kodu)
dwuliniowy, monochromatyczny/jest/na
niebiesko/jest/jest/jest/dzień tygodnia

4,00 jest/brak
ocena 4,70 

4,00
4,00

4,00 jest/brak
ocena 4,35 

Elmak Maxter Plus

7 miejsce

dobra (elegancka i nowoczesna stylistyka,
4,00
zastosowano błyszczący, solidnie wyglądający
czarny plastik; dostępna jest także srebrna
wersja urządzenia)
bardzo dobra (przyciski pogrupowane na
5,00
sekcje, o różnej wielkości i kolorach, wygodne
koło kursorów, duże przyciski zmiany kanałów
oraz sterowania głośnością, dość mały
wyświetlacz )

1,00

4,00 jest/brak
ocena 3,54 

Pilot uniwersalny AG 83 (Allegro)

4,00
5,00
5,00
5,00
5,00

10
bardzo duża
jest
jest (4 pamięci, do 16 poleceń)
są/jest

5,00
5,00
6,00
5,00
6,00

8
brak danych
jest
jest (6 pamięci, do 16 poleceń)
są/jest

5,00
1,00
6,00
5,00
6,00

2 (telewizor, komputer)
bardzo duża (tylko TV)
brak
brak
podstawowe/jest

2,00
5,00
1,00
1,00
4,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

są, w oddzielnej sekcji, kolorowe
są, wygodne
są/są/jest

5,00
6,00
6,00

są
są
są/są/jest

6,00
6,00
6,00

3,00
4,00
3,00

1,00

po polsku, szybki start/brak

3,00

po polsku, wzorowa/jest

6,00

po polsku, kompletna/brak

4,00

są, małe o wielkości innych przycisków
są, małe i wymagają użycia dużej siły
są, małe o wielkości innych przycisków/są,
małe o wielkości innych przycisków/jest
po polsku, wzorowa/jest

ocena 4,70

3,00
6,00
ocena 4,00

ocena 4,70



bardzo dobra, choć wygodne skonfigurowanie 5,00
pilota wymaga dużo czasu i podłączenia do
internetu
brak
1,00
ocena 4,20

dość małe
222x58x30 mm/176 gramów
2x AA/są


4,00 2 lata
6,00 www.logitech.pl
ocena 4,80 
4,79
-0,05 oprogramowanie do pilota trzeba pobrać
z internetu

4,00
5,00
ocena 4,33



ocena 5,50

dobra, w wypadku niektórych urządzeń wymagane
4,00
nauczenie pilota kodów z oryginalnego sterownika
i zapamiętanie, którym przyciskom zostały przypisane
brak
1,00
ocena 3,40

małe
210x49x20 mm/121 gramów
2x AAA/są


4,00 3 lata
6,00 www.kompernass.com
ocena 4,80 

5,00
5,00
ocena 5,00

ocena 4,57



dobra, w wypadku niektórych urządzeń wymagane
4,00
nauczenie pilota kodów z oryginalnego sterownika
i zapamiętanie, którym przyciskom zostały przypisane
brak
1,00
ocena 3,40

dość małe
198x66x22 mm/148 gramów
4x AAA/są


5,00 1 rok
5,00 www.aeg.com
ocena 5,00 

4,57
-0,01 funkcja wyłącznika czasowego urządzenia

4,51
+0,01 funkcja blokady przed dziećmi

4,00
5,00
ocena 4,33





3,00 2 lata
4,00 http://maxter.elmak.pl
ocena 3,40 

4,00
ocena 2,57
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00

6
dość duża
brak
brak
brak/brak

są, małe
są, bez przycisku OK w środku
są, odseparowane, ale małe/ są, odseparowane, ale małe/jest
6,00 po angielsku, od modelu obsługującego
8 urządzeń/jest
ocena 3,23 
ocena

pilot obsługuje wyłącznie telewizor
2,00 dostateczna, brak funkcji uczenia się
i komputer, a więc nie sprawdzi się jako
i tworzenia makropoleceń
uniwersalny zamiennik wielu sterowników
są
6,00 brak
ocena 2,80 

małe
174x48x23 mm/96 gramów
2x AAA/brak

3,00

jest (wymaga ręcznego potwierdzenia
4,00
poprawnego kodu)
brak wyświetlacza, jedynie dioda sygnalizująca 1,00
przesyłanie komend

4,00 jest/brak
ocena 2,70 

5
bardzo duża
jest, po podłączeniu do komputera
jest, po podłączeniu do komputera (akcje)
podstawowe, dodatkowe można
zaprogramować na ekranie/jest
są
są
są/są/jest

bardzo dobra, choć wygodne skonfigurowanie 5,00
pilota wymaga dużo czasu i podłączenia do
internetu
brak
1,00
ocena 4,20


4,00 2 lata
6,00 www.logitech.pl
ocena 4,80 

100%

5,00
1,00
ocena 3,67

małe
197x46x25 mm/84 gramy
2x AAA/brak


4,00 3 miesiące
6,00 brak
ocena 4,80 

3,83
3,02
+0,01 mało estetyczny odbiornik podczerwieni do PC -0,01

4,00
5,00
5,00
1,00
2,73
3,00

1,00
ocena 2,60
5,00
1,00
ocena 3,67
1,00
1,00
ocena 1,00
2,58

funkcja wykonywania do 14 komend w określonym czasie +0,01
pamięć ulubionych stacji dla danego urządzenia +0,01

Jakość

bardzo dobra

Cena/Jakość

niedostateczna

niedostateczna

celująca

celująca

celująca

celująca

celująca

1300 zł
976 zł (www.pixmania.pl)

1600 zł
1449 zł (http://e-planet.pl)

249 zł
244 zł (www.pixmania.pl)

29,99 zł
nie znaleziono niższej ceny

79,90 zł
nie znaleziono niższej ceny

54,90 zł
nie znaleziono nizszej ceny

10 zł 1
nie znaleziono niższej ceny

Cena
Najniższa cena znaleziona przez redakcję
1



6,00
ocena 4,67

ocena

bardzo dobra (dobrej jakości plastik, starannie 5,00
spasowane elementy obudowy)

brak w testowanym egzemplarzu/brak

dość duże
138x104x16 mm/200 gramów
własny akumulator/jest

5 miejsce

6,00

3,00

4,00

ocena

AEG RC4000 (Allegro)

6,00
6,00
6,00



4 miejsce
SilverCrest Universal remote control KH2156

6,00
5,00
5,00
5,00
5,00

ocena 5,03

ocena

Logitech Harmony 600

15
bardzo duża
jest, po podłączeniu do komputera
jest, po podłączeniu do komputera (akcje)
możliwe do skonfigurowania na dotykowym ekranie/
możliwe do skonfigurowania na dotykowym ekranie
są, na ekranie dotykowym
są
są/są/jest

Współpraca z urządzeniami
Wygoda obsługi urządzeń (telewizor, odtwarzacz DVD,
20% bardzo dobra, choć wygodne skonfigurowanie 5,00
nagrywarka DVD, wzmacniacz, dekoder telewizji kablowej,
pilota wymaga dużo czasu i podłączenia do
odtwarzacz multimedialny, amplituner A/V, kino domowe)
internetu
Akcesoria i oprogramowanie do obsługi komputera w zestawie 5% brak
1,00
Współpraca z urządzeniami
suma 25% 
ocena 4,20

3 miejsce

4,74 bardzo dobra

4,56 bardzo dobra

4,54 dobra
1

3,84 dostateczna

3,01 dostateczna

2,58

cena obejmuje również koszty przesyłki

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
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