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Microsoft

Surface Pro 4 (256 GB)
Cena: 6199 zł

Podsumowanie
wyników testu
Jak wydajny jest tablet?

Szybkość obsługi i pracy
Szybkość / funkcje przeglądarki
Maksymalna szybkość USB (zapis / odczyt)

Jak dobre są obraz i dźwięk?

Jakość obrazu: rozdzielczość/ gęstość pikseli
Ekran: jasność / kontrast / wierność kolorów
Jakość obrazu na ekranie: test oglądania / połyskliwość

Jak dobra jest obsługa?

Waga / grubość urządzenia
Blokada dostępu

Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym
użytkowaniu?

CPU / RAM / SSD: Core i5 / 8 GB / 256 GB + microSD
Wyświetlacz / rozdzielczość: 12,3 cala / 2736 x 1824 piksele
Wymiary / waga: 201 x 292 x 8,55 mm
Inne warianty: od 4299 zł (Core M / 4 GB / 128 GB)
do 10 499 zł (Core i7 / 16 GB / 512 GB)
Bardzo szybki, wysoka szybkość USB
5,54
bardzo szybki (ocena ogólna 5,47)
bardzo szybka / dużo (ocena 5,51)
bardzo szybko (71,91 MB/s / 88,26 MB/s)
Ostry, ale ciemny wyświetlacz, dobry dźwięk
4,53
wysoka: 2736 x 1824 piksele / ostry: 268 ppi
trochę ciemny (375,4 cd/m2) / 1281:1 / bardzo wysoka (98,3%)
bardzo wysoka (bardzo ostry, bardzo dobre kolory) / bardzo wysoka
Ciężki, praktyczne rozpoznawanie twarzy
3,69
bardzo ciężki (793 g) / cienki (8,55 mm)
skan twarzy (teoretycznie można go oszukać)
Jak na tablet zbyt krótki czas pracy na akumulatorze
3,59

Akumulator: czas pracy intensywne / mało intensywne
krótko (5:56) / krótko (17:21) / 5087 mAh
użytkowanie / pojemność
Test oglądania: zdjęcia z aparatu głównego / filmy / aparat przedni ocena: 3,15 / ocena: 4,25 / ocena: 4,24
Bardzo szybki Wi-Fi, brak GSM
Jak dobra jest transmisja danych?
Wi-Fi: częstotliwość / standard i klasa szybkości
2,4 GHz i 5 GHz / ac do 867 Mb/s (2 anteny)

jakość
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3,44
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