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SKRÓCONE
WYNIKI TESTU
Jak dobre jest wyposażenie?

38%

Jak łatwa i pewna jest obsługa?

23%

Jak dobrze urządzenie sprawuje się
w codziennym użytkowaniu?

18%

Jak dobre są jakość mowy i odbiór?

13%

Ekran: jasność / ostrość / wierność kolorów
Jakość zdjęć przy świetle dziennym: ocena całkowita
(pomiar techniczny / test oglądania)
Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą
Aparat przedni: jakość obrazu
Szybkość obsługi i pracy

Czas pracy na akumulatorze: intensywne użytkowanie
(godz.min.) / pojemność
Waga / grubość

CPU: Snapdragon 820 (po 2x 2,2/1,6 GHz)
RAM / Pamięć: 4 / 32 GB (24 GB dostępne) + microSD
Wielkość wyświetlacza / rozdzielczość: 5,2 cala /
2560 x 1440
Aparat przedni / tylny: 5 / 12 megapikseli
System / SIM: Android 6.0 / nano
Wymiary: 146 x 72 x 9 mm
Doskonale ostry, ale trochę ciemny wyświetlacz 4,71
jasny (436,5 cd/m2) / ostry (564 ppi) / wysoka (93,4%)
4,38 (wysoka; ocena 5,28 / niska ostrość w detalach;
ocena 3,75)
nieostre (ocena 2,5) / niska (ocena 2,7)
wysoka ostrość, dobre kolory (ocena 4,69)
Bardzo duża szybkość reakcji, prosty interfejs
4,87
Wysoka, ale niekóre aplikacje działają powoli (ocena 5,28)
Akumulator w porządku; odporna na zarysowania, 4,44
stabilna obudowa
długo (10.53) / 3000 mAh (akumulator wbudowany
na stałe)
niska (143 g) / smukły (7 mm)
Zawsze dobra zrozumiałość mowy
4,80
dobra jakość / dobra jakość / tak

Telefonowanie: test słuchania przy uchu / przez głośnik /
obsługa HD-Voice
Nadawanie i odbiór: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 (ocena) 4,06 / 4,85 / 5,07
Jak dobra jest łączność z internetem?
8% Szybkie LTE, szybkie Wi-Fi – jest dobrze!
Klasa szybkości LTE / standard i klasa szybkości Wi-Fi LTE 300 Mb/s (CAT 6) / Wi-Fi ac do 867 Mb/s

JAKOŚĆ

5,69

bardzo dobra 4,79
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