TEST: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A
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Samsung

Galaxy Tab A (T555, 16 GB, LTE)

Cena: 1200 zł

Podsumowanie
wyników testu
Jak dobrze jest surfować po internecie, pracować
i grać?

30%

Jak dobre są obraz i dźwięk?

25%

Jak dobra jest łączność z internetem i innymi urzą- 15%
dzeniami?
Jak dobra jest obsługa?

15%

Jak urządzenie sprawuje się w codziennym użytkowaniu?

15%

Punkty dodatnie i ujemne

jakość

Procesor / pamięć operacyjna: Snapdragon 410 z 4 x 1,19
GHz / 1,9 GB
Pamięć: 11,09 GB wewnętrzna (rozszerzalna przez microSD
o 128 GB)
Wyświetlacz (rozdzielczość): 9,7 cala (1024 x 768 pikseli)
System operacyjny: Android 5.0.2
Łączność: Wi-Fi n 2,4 i 5 GHz, LTE, Bluetooth 4.1
Szybkość nie jest oszałamiająca, ale całkiem wysoka
5,07
– dopóki nie otworzymy równocześnie zbyt wielu
aplikacji
Niska rozdzielczość odbija się przede wszystkim na
4,46
ostrości obrazu. Oprócz tego ekran Tab A mógłby być
jaśniejszy
Na potrzeby mobilnego internetu na pokładzie jest
4,99
LTE. W domu tablet łączy się z siecią Wi-Fi w standardzie n na paśmie 2,4 albo 5 GHz
Z dopasowanym i przyjaznym systemem Android 5.0 4,96
można się szybko zaprzyjaźnić
Tab A jest poręczny, waży tylko 452 gramy i jest dobrze
wykonany. Świetna wiadomość: czas pracy na
akumulatorze przekracza 16 godzin

bardzo dobra 4,87

100%

szczegóły testu

Jak dobrze jest surfować po internecie, pracować i grać?
Przeglądarka: obsługa (ocena) / funkcje (ocena) / test
praktyczny 8 stron / szybkość ładowania
Skrzynki e-mail / funkcje e-mail / wyświetlane załączniki
Office
Wyświetlane formaty foto / e-booków / edytowalne formaty
tekstowe
Aparat: przedni / tylny / lampa do zdjęć / liczba pikseli
Możliwość wideorozmów przez internet (aplikacja)
Szybkość pracy
Szybkość procesora
Wolna pamięć / możliwość wykorzystania na dane / możliwy
dostęp z urządzenia

30%

4,93

7%

5,15 / 4,88 / 8 zaliczonych / bardzo szybko

5,07
5,62

3%

wszystkie ważne / bardzo dużo / wszystkie ważne

5,92

3%

bardzo dużo / mało / bardzo dużo

5,28

1%
2%
5%
5%
4%

tak / tak / nie / 5 megapikseli
tak (Hangout, Skype)
duża
bardzo duża
11,09 GB / tak / tak

4,50
6,00
4,80
5,55
2,70
4,46
3,99

Jak dobre są obraz i dźwięk?

25%

Liczba pikseli / przekątna ekranu / format obrazu (proporcje
strony)
Szczegółowość / wierność kolorów / utrata jasności przy
patrzeniu z boku / połyskliwość
Maksymalna jasność / odchyłki przy odcieniach szarości /
maksymalny kontrast
Maksymalny kąt patrzenia (w poziomie / w pionie)
Test oglądania: zdjęcia testowe / filmy testowe

4%

1024 x 768 pikseli / 24,58 cm / 4:3

4%

4,10

Test oglądania: zdjęcia zarejestrowane aparatem / filmy
zarejestrowane aparatem

2%

Odtwarzalne formaty audio / wideo / funkcje DLNA / funkcje
(odtwarzacz)

5%

Jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym: charakterystyka
częstotliwościowa (ocena); maksymalne napięcie na wyjściu

2%

bardzo niska (62,3%) / wysoka (98,4%) / niska (2,1%) /
bardzo mocno połyskliwy (181)
ciemny (411 cd/m²) / niskie (1%) / bardzo wysoki
(995:1)
dość duży (75,0°) / dość duży (75,0°)
trochę przeszkadzające odcienie kolorów, minimalna
nieostrość, naturalne kolory / dobre kolory, minimalne
zacięcia, minimalnie przeszkadzające podświetlenie
tła w ciemnych scenach
dużo szczegółów, dobra ostrość, dobre kolory /
zdarzają się lekkie zacięcia, płynne dopasowanie do
oświetlenia
trochę mało (brak: AAC, Apple m4a) / mało (brak:
MPG4, MPG2, MPG1, MOV) / bardzo obszerne / trochę
mało
prawie zgodny z oryginałem (ocena: 5,25); w normie
(123,9 mV)

5%

LTE 100 Mb/s / Wi-Fi n do 450 Mb/s

5,20

3%
1%

dużo, brak m.in. microHDMI, USB dla peceta
dość dobre (18,69 MB/s) / dostateczne (14,29 MB/s)

4,75
3,63

1%
3%

niemożliwe
kontakty, kalendarz, muzyka, wideo, zdjęcia / tak / tak

1,00
6,00

2%

tak / muzyka (A2DP), obsługa zestawu
głośnomówiącego (HFP), wymiana danych / tak

6,00

Jak dobra jest łączność z internetem i innymi urządzeniami?

Najwyższa mobilna klasa szybkości / najszybsza klasa
szybkości Wi-Fi
Łącza i gniazda
Kopiowanie danych przez USB: z peceta na urządzenie /
z urządzenia na pecet
Odtwarzanie na telewizorze przez HDMI
Synchronizacja danych z pecetem / zabezpieczanie danych /
synchronizacja z wieloma urządzeniami
Lokalizacja przez GPS / funkcje Bluetooth / hotspot Wi-Fi

2%
1%
5%

15%

3,55
3,26
5,09

4,93
4,54
5,44
4,99

Jak dobra jest obsługa?

15%

Obsługa: uruchamianie / konfiguracja / instrukcja obsługi /
pomoc
Codzienne użytkowanie: ważne funkcje / możliwości
wprowadzania / wyszukiwanie w urządzeniu / wyszukiwanie
słowne/ wyszukiwanie w internecie
Kompletne zabezpieczanie danych / możliwość wyboru
zakresu

3%

szybko / łatwa, oczywista / tylko skrócona / brak

9%

powoli / dużo / bardzo dobre / bardzo dobre / bardzo
dobre

4,91

3%

tak / tak

6,00

Jak urządzenie sprawuje się w codziennym użytkowaniu?

Waga / grubość
Czas pracy urządzenia: intensywne użytkowanie / test laboratoryjny
(ocena) / czas ładowania
Badanie promieniowania Komputer Świat (włącznie z zakłóceniami
elektromagnetycznymi)
Wrażenie prestiżowości

15%
4%
6%

4,96
4,06

4,93
5,17
4,74

1%

452 gramy / 8 mm
długi (16 h 10 min) / trochę krótki (8 h 56 min) / krótki (3
h 47 min)
zaliczone

4%

prestiżowy

4,70
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6,00

