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Podsumowanie
wyników testu
Jak dobre jest wyposażenie?

38%

Ekran: jasność / ostrość / kontrast
Zdjęcia przy świetle dziennym: ocena całkowita
Jakość obrazu przy słabym świetle bez lampy / z lampą / jakość wideo (oceny)
Jakość zdjęć z aparatu przedniego

Jak dobra jest obsługa?

23%

Szybkość obsługi / pracy
Blokady biometryczne

Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym użytkowaniu? 18%
Czas pracy na akumulatorze: intensywne użytkowanie (godz:min) / pojemność
Akumulator wbudowany na stałe / standardowe gniazdo słuchawkowe
Waga / grubość
Stosunek powierzchni wyświetlacza do przodu obudowy

Jak dobre są telefonowanie i odbiór?

13%

Jak dobra jest łączność z internetem?

8%

Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik
Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 (oceny)
Maksymalna możliwa szybkość GSM / Wi-Fi

jakość

CPU / RAM: Qualcomm Snapdragon 835 / 4 GB
Wielkość wyświetlacza / rozdzielczość: 5,3 cala (2560 x 1440)
Aparat przedni / tylny: 13 / 13 megapikseli
System operacyjny / SIM: Android 7.1.1. / nano
Wymiary / pamięć: 152 x 74 x 8,5 mm / 64 GB
Wyświetlacz jasny i ostry, topowy przedni aparat
4,52
jeszcze jasny (728,3 cd/m2) / 554 ppi / 1897:1
wysoka jakość, lekka czerwona dominanta: 4,23
szumy obrazu (2,8) / nieostrość na skrajach (3,1) /
wysoka jakość (4,62)
bardzo dobra szczegółowość, dobre kolory
Nieskomplikowana, wysokie tempo pracy
5,07
bardzo wysoka / bardzo szybko
czytnik linii papilarnych
Długi czas pracy, gruba ramka wyświetlacza
4,34
długo (12:01) / 3030 mAh (akumulator wbudowany na stałe)
tak / tak (minijack)
niska (159 g) / cienki (8,5 mm)
trochę niski (69%)
Dobry odbiór LTE, dobre brzmienie
4,55
dobra jakość / dobra jakość
4,09 / 4,67 / 4,51
Szybkie LTE, szybkie Wi-Fi
5,44
LTE do 452 Mb/s / Wi-Fi ac do 867 Mb/s (Wi-Fi na 2,4 i 5 GHz)

100%
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bardzo dobra 4,69

