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Podsumowanie
wyników testu
Jak dobre są obraz i dźwięk?
Czy telewizor ma wszystkie istotne łącza?
Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor?
Jak łatwa jest obsługa?
Jak wysokie jest zużycie energii?

jakość
Nowości w modelach na rok 2017.
Czy warto czekać na następcę?
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Panasonic
TX-49DX600E
Cena: 2500 zł

Dobry mediaplayer, dużo narzędzi
internetowych, nagrywanie przez USB
Dalece nieskomplikowana z dużymi klawiszami
na pilocie
Niskie (84 W, klasa wydajności energetycznej A)

55UH615V

Cena: 2800 zł

Seria: UH615
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)
Inne dostępne rozmiary:
165 cm, 65UH615V: 5100 zł

Seria: DX600
Przetestowana wielkość ekranu: 124 cm (49 cali)
Inne dostępne rozmiary:
144 cm, TX-55DX600: 3400 zł

Obraz jest ostry, lecz trochę ciemny, ale ma
naturalne kolory
Tak, włącznie z Wi-Fi
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LG

4,53 Obraz ostry, lecz niespecjalnie jasny, ma też trochę
słaby kontrast, ale poza tym jest całkiem dobry
5,05 Tak, włącznie z Wi-Fi, ale ma tylko jedno łącze
USB
4,85 Z mediaplayerem, funkcją nagrywania i dużym
wyborem aplikacji LG jest bardzo smart
5,04 Nieskomplikowana z oczywistym menu,
lakoniczna instrukcja
5,26 Przy tym rozmiarze bardzo niskie (78 W, klasa
wydajności energetycznej A+)

bardzo dobra 4,79
TX-49EX600
Małe zmiany kosmetyczne, ale nic istotnego. Na
początku ceny następcy mogą być minimalnie wyższe

4,52
4,71
5,07
4,85
5,55

bardzo dobra 4,68
Następca jeszcze nieznany

Samsung

UE43KU6072
Cena: 1850 zł

Seria: KU6072
Przetestowana wielkość ekranu: 109 cm (43 cale)
Inne dostępne rozmiary:
102 cm, UE40KU6072: 1730 zł;
127 cm, UE50KU6072: 2350 zł;
165 cm, UE65KU6072: 5000 zł;
177 cm, UE70KU6072: 9000 zł
Obraz jest bardzo ostry, z naturalnymi kolorami, 4,52
ruchy przeciętne, dźwięk OK
Tak, włącznie z Wi-Fi, brak tylko wyjścia
5,71
słuchawkowego
Dobry mediaplayer (USB, sieć), wszystkie ważne
3,25
aplikacje internetowe, brak nagrywania przez USB
Nieskomplikowana i stosunkowo płynna,
4,80
klasyczny pilot z klawiaturą numeryczną
Bardzo niewielkie (51 W, klasa wydajności
5,81
energetycznej A+)
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UE55KU6072
Cena: 2650 zł

Seria: KU6072
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)
Inne dostępne rozmiary:
102 cm, UE40KU6072: 1730 zł;
127 cm, UE50KU6072: 2350 zł;
165 cm, UE65KU6072: 5000 zł;
177 cm, UE70KU6072: 9000 zł
Obraz jest bardzo ostry z naturalnymi kolorami, 4,52
ruchy przeciętne, dźwięk OK
Tak, włącznie z Wi-Fi, brak tylko wyjścia
5,71
słuchawkowego
Dobry mediaplayer (USB, sieć), wszystkie ważne
3,25
aplikacje internetowe, brak nagrywania przez USB
Nieskomplikowana i stosunkowo płynna,
4,80
klasyczny pilot z klawiaturą numeryczną
Niskie (153 W, klasa wydajności energetycznej A) 4,85

bardzo dobra 4,55
UE43MU6172
Różnice są minimalne: następca otrzyma pilota
z droższych modeli z ulepszonym wyszukiwaniem
głosowym. Cena: 2500 zł

Samsung

dobra 4,48
UE55MU6172
Różnice są minimalne, następca otrzyma pilota
z droższych modeli z ulepszonym wyszukiwaniem
głosowym. Cena: 3400 zł
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Panasonic
TX-40DS500E
Cena: 1600 zł

Seria: DS500
Przetestowana wielkość ekranu: 102 cm (40 cali)
Inne dostępne rozmiary:
80 cm, TX-32DS500: 1200 zł;
124 cm, TX-49DS500: 2400 zł;
140 cm, TX-55DS500: 3000 zł
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Full

Samsung

HD

UE40K5100
Cena: 1300 zł

Seria: K5100
Przetestowana wielkość ekranu: 102 cm (40 cali)
Inne dostępne rozmiary:
124 cm, UE49K5100: 1640 zł;
140 cm, UE55K5100: 2350 zł

Jakość obrazu jest porządna, z naturalnymi
kolorami, ruchy się przycinają
Tak, włącznie z Wi-Fi

3,88 Obraz może się podobać dzięki naturalnym
kolorom, ruchy trochę się tną, mocne brzmienie
4,50 Nie, brak łącza słuchawkowego, oprócz tego
brak gniazda sieciowego i Wi-Fi
Dobry mediaplayer (USB i sieć), porządny wybór 4,57 Przez USB odtwarza pliki multimedialne, brak
aplikacji
funkcji nagrywania
Nieskomplikowana ze zrozumiałymi menu
5,04 Nieskomplikowana ze zrozumiałymi menu
i dużymi klawiszami na pilocie
i klasycznym pilotem z klawiaturą numeryczną
Bardzo niskie (42 W, klasa wydajności
5,89 Niskie (51 W, klasa wydajności energetycznej A)
energetycznej A+)

dobra 4,36
TX-40ES500
Tak samo wyposażony i tak samo smart jak poprzednik
z niewielkimi zmianami. Jakość i cena będą
prawdopodobnie zbliżone

3,81
2,82
1,20
4,83
5,65

dobra 3,75
UE43M5570
Następcą będzie smart TV. W kwestii jakości
prawdopodobnie nie zmieni się wiele.
Cena: około 2200 zł

