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ASUS
ROG GX700VO-GC009T
Cena: około 19 000 zł

PODSUMOWANIE 
WYNIKÓW TESTU

Procesor: Intel Core i7-6820HK, Skylake-H, 4x 2,7 GHz
Karta graficzna / pamięć: NVIDIA GeForce GTX 980 / 8192 MB
Wyświetlacz: 17,3 cala (44 cm), z powłoką antyrefleksyjną, 1920 x 1080 pikseli
Pamięć RAM / typ: 64 GB/ DDR4 SDRAM
Dysk / typ: 954 GB / 2x SSD w macierzy RAID-0
Napęd: brak

Jak szybko można na notebooku grać? 24% Dzięki topowemu procesorowi, wyższej klasy chipowi graficznemu, 
szybkiej pamięci RAM i SSD laptop pracuje niesamowicie szybko

6,00

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% Najwyższy poziom! Odtwarzane gry, zdjęcia i filmy są ostre, a kolory 
nieomal wierne oryginałowi

4,97

Jak dobrze notebook nadaje się do zastosowań mobilnych? 24% Możliwości użytkowania mobilnego są ograniczone: laptop jest 
bardzo ciężki, a czas pracy na akumulatorze krótki

3,53

Czy notebook ma wszystko, co jest potrzebne? 21% Tak! Złączy jest pod dostatkiem, z siecią łączy się przez Wi-Fi ac, 
a szybka pamięć SSD 954 GB jest na najwyższym poziomie!

5,11

Jak łatwa jest obsługa? 12% Klawiatura i touchpad oferują klawisze dodatkowe, a ich obsługa 
jest przyjemna

3,90

 JAKOŚĆ 100% bardzo dobra 4,77
SZCZEGÓŁY TESTU
Jak szybko można na notebooku grać? 24% 6,00
Szybkość w aplikacjach internetowych i biurowych / w edycji filmów i zdjęć / 
dostępu do dysku

16% bardzo szybko (117,53%) / bardzo szybko (107,21%) /  
bardzo szybko (273,07%)

6,00

Szybkość grania w grach z DirectX 11 / DirectX 10 / DirectX 9  
(przy 1920 x 1080 pikselach; w klatkach na sekundę)

2,5% bardzo płynnie (115) / bardzo płynnie (117) / bardzo płynnie (105) 6,00

Szybkość grania w grach z  DirectX 11 / DirectX 10 / DirectX 9  
(przy 1366 x 768 pikselach; w klatkach na sekundę)

2,5% bardzo płynnie (165) / bardzo płynnie (167) / bardzo płynnie (144) 6,00

Szybkość transmisji z zewnętrznego twardego dysku na notebook /  
z notebooka na zewnętrzny twardy dysk

3% USB 3.0: bardzo szybko (301,18 MB/s) / szybko (176,55 MB/s) 6,00

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% 4,97
Wierność kolorów / kontrast / rozkład jasności (maksymalna odchyłka) /  
czas reakcji

5% wysoka (85,30%) / bardzo wysoki (100,00%) / trochę niski  
(maks. odchyłka: 16,00%) / krótki (11,15 ms)

4,81

Odbicia światła / utrata jakości przy patrzeniu z boku 4% niskie / trochę wysoka 3,24
Gęstość pikseli (liczba pikseli na cal) 4% bardzo wysoka (127,3 dpi przy 1920 x 1080 pikselach) 5,98
Jakość obrazu (test oglądania na wyświetlaczu) 3% bardzo wysoka (minimalnie za duży kontrast) 5,74
Jakość obrazu: test oglądania na cyfrowym / analogowym wyjściu 1% bardzo wysoka / brak 5,00
Jakość dźwięku na wyjściu audio (charakterystyka częstotliwościowa / szumy 
/ odkształcenia)

2% bardzo dobra (0,53% / 97,61 decybela / 0,004%) 5,60

Jak dobrze notebook nadaje się do zastosowań mobilnych? 24% 3,53
Czas pracy na akumulatorze (praca / wideo / czas ładowania) 10% trochę krótki (2,19 godz. / 2,17 godz. / 2,01 godz.) 3,87
Hałas podczas grania / oglądania wideo / pod pełnym obciążeniem / w pracy 
biurowej (bez chłodzenia cieczą), hałas podczas grania / oglądania wideo / 
pod pełnym obciążeniem / w pracy biurowej (z chłodzeniem cieczą)

6% trochę głośno (2,9 / 0,6 / 3,2 / 0,6 sona), głośno (4,3 / 0,9 / 3,4 / 
0,6 sona)

4,18

Wzrost temperatury po dwóch godzinach (u dołu / z tyłu):  
bez chłodzenia cieczą; z chłodzeniem cieczą

3% trochę wysoki (23,9 stopnia / 27,3 stopnia), niski (17 stopni /  
21 stopni)

3,33

Waga notebooka z akumulatorem / zasilacz z kablem / waga notebooka  
z akumulatorem i układem chłodzenia cieczą / zasilacze z kablami

5% bardzo wysoka (3908 g) / wysoka (737 g) / bardzo wysoka (8514 g) / 
wysoka (1496 g)

2,18

Czy notebook ma wszystko, co jest potrzebne? 21% 5,11
Pamięć operacyjna / maksymalnie rozszerzalna do 2% bardzo dużo (64 GB; 4x 16 GB) / niemożliwe 6,00
Twardy dysk: typ / pojemność / model 4% SSD / 953,86 GB / 2x Samsung SM951-NVMe 512GB 6,00
Łącza USB i inne / ładowanie innych urządzeń przy wyłączonym notebooku 3% 4x USB 3.0, 1x Thunderbolt / tak 5,60
Standard Wi-Fi/ częstotliwość Wi-Fi / Bluetooth (wersja) 3,5% 802.11ac / 2,4 GHz i 5 GHz / jest (wersja 4.0 LE) 5,29
Możliwości połączeń / możliwości rozbudowy 3% szerokie (1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 LAN, 3 audio / brak 4,12
Czytnik kart pamięci (obsługiwane formaty) / mikrofon / kamera 2,5% tak (SD, SDHC, SDXC, MMC) / tak / tak 5,10
Programy dostarczone w komplecie 3% trochę mało (Windows 10 Pro 64 Bit, CyberLink PhotoDirector, 

CyberLink PowerDirector)
3,65

Jak łatwa jest obsługa? 12% 3,90
Uruchomienie / instrukcja obsługi 3% łatwa / brak 3,67
Jakość klawiatury / panelu dotykowego 5% komfortowa (dobry punkt nacisku, klawisze makro) / komfortowy 

(dedykowane klawisze, przyjemny punkt nacisku)
5,16

Obsługa ekranu dotykowego 2% brak 1,00
Przywracanie notebooka do stanu fabrycznego 2% z twardego dysku (kompletny, przez Windows Recovery) 4,00
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