TEST: SMARTFONY NOKII
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Nokia 6 (Dual SIM)

Nokia 5 (Dual SIM)

Nokia 3 (Dual SIM)

CPU / RAM: SD 430 (8x 1,45 GHz) / 3 GB
Wyświetlacz / rozdzielczość: 5,5 cala/ 1980 x 1020
Aparat przedni / tylny: 8 Mpix / 16 Mpix
System operacyjny / pamięć: Android 7.1.1 /
32 GB (22 dostępne)
Wymiary: 153,5 x 76,2 x 8,7 mm
4,21
Jak dobre jest wyposażenie?
38% Ostry wyświetlacz, dobry aparat
Ekran: jasność / ostrość / kontrast
jeszcze jasny (571,8 cd/m2) / 401 ppi / 1492:1
Zdjęcia przy świetle dziennym: ocena całkowita (oceny: pomiar / test wizualny) szczegółowe zdjęcia: 4,40 (4,95 / 4,13)
Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą (oceny)
szumy obrazu (2,7) / mało szczegółów (3,2)
Jakość zdjęć z aparatu przedniego
wysoka (dobra ostrość, mało szumów: 4,90)
4,82
Jak dobra jest obsługa?
23% Obsługa OK, szybkość nie
Szybkość obsługi / pracy / czytnik linii papilarnych
wysoka / powoli / tak
4,6
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym użytkowaniu? 18% Mocny akumulator, duża ramka
Czas pracy na akumulatorze: intensywne użytkowanie (godz.min) / pojemność długo (13:19) / 3000 mAh (wbudowany na stałe)
Waga / grubość / stosunek wyświetlacza do przedniej ściany obudowy niska (169,5 g) / cienki (8,3 mm) / 65%
4,76
Jak dobre są odbiór i telefonia?
13% Odbiór LTE-1800 taki sobie
Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik
dobra jakość / lekkie zakłócenia
Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 (oceny)
4,27 / 4,64 / 4,21
4,44
Jak dobra jest łączność z internetem?
8% Brak Wi-Fi ac, powolne LTE
Maksymalna możliwa szybkość GSM / Wi-Fi
LTE (CAT 4) do 150 Mb/s / -n do 150 Mb/s

CPU / RAM: SD 430 (8x 1,45 GHz) / 2 GB
Wyświetlacz / rozdzielczość: 5,2 cala/ 1280 x 720
Aparat przedni / tylny: 8 Mpix / 13 Mpix
System operacyjny / pamięć: Android 7.1.1 /
16 GB (9,1 dostępne)
Wymiary: 150 x 73 x 8,6 mm
Jasny wyświetlacz, wystarczająco ostry
4,21
jasny (657,3 cd/m2) / 282 ppi / 1524:1
dużo szczegółów, nieostrość: 4,37 (5,17 / 3,90)
szumy obrazu (2,7) / mało szczegółów (3,0)
wysoka (dobra ostrość, mało szumów: 4,90)
Dobra, ale aplikacje czasem uruchamiają się wolno 4,83
wysoka / powoli / tak
Dobry czas pracy, niska waga
4,58
długo (13:38) / 2900 mAh (wbudowany na stałe)
niska (160,5 g) / cienki (8,6 mm) / 68%
Czasami lepiej niż w 6
4,74
dobra jakość / lekkie zakłócenia
4,46 / 4,54 / 4,49
Brak Wi-Fi ac, powolne LTE
4,44
LTE (CAT 4) do 150 Mb/s / -n do 150 Mb/s

CPU / RAM: MT6735 (4x 1,25 GHz) / 2 GB
Wyświetlacz / rozdzielczość: 5 cali / 1280 x 720
Aparat przedni / tylny: 8 Mpix / 8 Mpix
System operacyjny / pamięć: Android 7.1.1 /
16 GB (9,1 dostępne)
Wymiary: 144 x 72 x 8,8 mm
Wyświetlacz trochę ciemy, zdjęcia OK
3,86
trochę ciemny (511 cd/m2) / 294 ppi / 1307:1
szczegółowe, nieostrość: 4,16 (4,93 / 3,77)
szczegóły prawie niewidoczne (2,0) / nieostre (2,8)
trochę niska (nieostrość na skrajach: 3,77)
Powoli, ale obsługa dobra
4,32
wysoka / powoli / nie
Waga piórkowa, mocny akumulator
4,47
jeszcze długo (12:47) / 2630 mAh (wbudowany na stałe)
niska (140 g) / cienki (8,8 mm) / 66%
Wyjątkowo dobry odbiór LTE
4,73
dobra jakość / lekkie zakłócenia
4,25 / 5,12 / 4,62
Brak Wi-Fi ac, powolne LTE
4,44
LTE (CAT 4) do 150 Mb/s / -n do 150 Mb/s

bardzo dobra 4,51

bardzo dobra 4,50

dobra 4,24
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