TEST: AMAZON ECHO DOT vs GOOGLE HOME MINI
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2017

Amazon Echo Dot

Google Home Mini

Wymiary / waga: 83,5 x 32,0 x 83,5 mm / 163 g
Asystent: Alexa
Zasilanie: microUSB
Nie zachwyca, ale radio OK
nosowy dźwięk mono, brak basów
niska
Reaguje szybko i precyzyjnie
reaguje przy niskiej głośności
wysoka szybkość reakcji
proste sterowanie głosowe
Skomplikowana i powolna aplikacja
irytująca, niezbyt płynna aplikacja; niezbędna do zarządzania
tylko Spotify
przyciski: dialog, głośność i wyciszanie
uciążliwa, długotrwała konfiguracja w aplikacji
brak trybu pracy na akumulatorze, zużycie energii 2,5 W
Mało łączy, kilka serwisów
wyjścia AUX, Bluetooth
TuneIn, Amazon Music, Spotify

Wymiary / waga: 89,0 x 42,0 x 89,0 mm / 171 g
Asystent: Google Assistant
Zasilanie: microUSB
Dźwięk jak w dobrych telefonach
dźwięk tylko mono, tony wysokie prawie niesłyszalne
niska
Użytkownik musi mówić trochę głośniej
reaguje przy średniej głośności
wysoka szybkość reakcji
proste sterowanie głosowe
Prosta konfiguracja i obsługa
użyteczna, płynna aplikacja; niezbędna do zarządzania
niektóre aplikacje obsługujące Chromecast
mało pól sensorycznych (głośność), wyciszanie
prosta konfiguracja w aplikacji
brak trybu pracy na akumulatorze, zużycie energii 1,6 W
Prawie brak łączy, kilka serwisów
tylko wejście Bluetooth
TuneIn, Google Play Music, Spotify

Cena: ok. 260 zł

Podsumowanie
wyników testu

Jak dobra jest jakość dźwięku?
Jakość dźwięku
Maksymalna głośność

20%

Jak dobre jest rozpoznawanie mowy 35%
Rozpoznawanie mowy, czułość
Szybkość reakcji
Sterowanie głosowe (ocena subiektywna)

Jak urządzenie sprawuje się na co dzień? 20%
Obsługa w oficjalnej aplikacji
Obsługa w aplikacjach firm trzecich
Obsługa bezpośrednio na urządzeniu
Uruchomienie
Mobilność i zużycie energii

Jak łączy się głośnik
Łącza
Źródła muzyki

jakość

25%

100%

Cena: ok. 260 zł
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