
1 Panasonic 
Lumix TZ80 
Cena: 1850 zł 2 Sony 

Cyber-shot DSC-HX90V 
Cena: 2000 zł 3 Olympus 

Stylus 1s 
Cena: 2100 zł 4 Canon 

PowerShot SX540 HS 
Cena: 1360 zł 5 Canon 

PowerShot SX720 HS 
Cena: 1360 zł 6 Nikon 

COOLPiX B500 
Cena: 1150 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Rozdzielczość: 17,98 megapiksela  
matryca: 4,6 x 6,2 mm  
waga / rozmiar: 280 g / 11,2 x 6,7 x 3,9 cm 
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczość: 15,98 megapiksela  
matryca: 4,6 x 6,2 mm  
waga / rozmiar: 242 g / 10,3 x 6,0 x 3,6 cm  
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczość: 11,81 megapiksela  
matryca: 5,7 x 7,6 mm  
waga / rozmiar: 405 g / 11,7 x 8,8 x 5,8 cm 
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczość: 20,16 megapiksela  
matryca: 4,6 x 6,2 mm  
waga / rozmiar: 445 g / 12,1 x 8,2 x 9,2 cm  
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczość: 20,16 megapiksela  
matryca: 4,6 x 6,2 mm  
waga / rozmiar: 270 g / 11,0 x 6,4 x 3,6 cm  
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Rozdzielczość: 15,93 megapiksela  
matryca: 4,6 x 6,2 mm   
waga / rozmiar: 542 g / 11,4 x 9,6 x 7,8 cm  
karta pamięci: SD, SDHC, SDXC

Jak dobra jest jakość zdjęć? Zdjęcia Lumixa TZ80 przy świetle dziennym 
przekonują dużą szczegółowością

4,97 HX90V traci punkty przez szumy już przy niskich 
wartościach parametru ISO, poza tym jest dobry

4,60 Zdjęcia z Olympusa są trochę ciemne. Balans 
bieli odrobinę się myli

4,48 Zdjęcia Canona przekonują tylko niewielkimi 
szumami i nielicznymi obwódkami barwnymi

4,67 Canon punktuje dzięki porządnej jakości obrazu 
i tylko niewielkim obwódkom barwnym

4,66 Pikselowe szumy u Nikona COOLPIX wręcz kłują 
w oczy – szkoda

4,36

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? Przy słabym świetle Panasonic robi zbyt ciemne 
zdjęcia z wyraźnie widocznymi szumami

3,55 Przy słabym świetle szumy są jeszcze silniejsze, 
zasięg lampy jest w porządku

3,65 W ciemności nie pomaga nawet dobra lampa: 
na zdjęciach przeszkadzają wyraźne szumy

3,35 Z lampą udają się jeszcze jasne i ostre zdjęcia. 
Przy wysokich wartościach ISO szumy są wyraźne

3,84 Zintegrowana lampa jest mocna, zdjęcia są 
jasne, ostre i mają tylko nieznaczne szumy

3,61 Przeszkadzają szumy w postaci grubych pikseli, 
podobnie jak odchyłki barwne

3,46

Jak dobra jest jakość wideo? Filmy są wprawdzie ostre i jasne, ale autofokus 
jest trochę zbyt powolny

4,50 Sony robi najlepsze filmy: są ostre i szczegółowe 
i mają dobry balans bieli

4,76 Autofokus w trybie wideo jest trochę powolny. 
Oprócz tego zdjęcia są zbyt ciemne

3,82 Autofokus jest dość szybki, a balans bieli 
precyzyjny – jest dobrze

4,13 Canon kręci dobre filmy, kolory są jednak zbyt 
mocno nasycone

4,28 Ostrzenie jest niekiedy trochę opóźnione, 
a odchyłki barwne są widoczne

4,13

Jak łatwa jest obsługa? Obsługa jest prosta, aparat reaguje szybko na 
polecenia i błyskawicznie wyzwala

4,90 Klawisze są trochę nieprecyzyjne. Mocne strony 
to elektroniczny celownik i lampa

4,76 Obsługa jest szybka – dzięki pokrętłu albo 
ekranowi dotykowemu; dobry celownik

4,95 Canon reaguje szybko, funkcje są łatwo 
zrozumiałe, a menu przejrzyste

4,67 Wyposażenie SX720 HS jest w porządku, 
obsługa jest bardzo prosta

4,69 Właściwie aparat jest dość szybki, ale sporo czasu 
trwa przygotowanie do następnego zdjęcia

4,25

Jakie narzędzia ma aparat? Aparat ma Wi-Fi, oprócz tego obsługuje filmy 4K, 
tryb foto 4K i funkcje post fokus

4,68 Sony obok Wi-Fi zmieścił w obudowie również 
GPS – to praktyczne rozwiązanie dla 
użytkowników dużo podróżujących

4,79 Przez Wi-Fi Stylusa 1s można połączyć ze 
smarfonem

4,88 Olbrzymi zakres zoomu i jak na aparat 
superzoom szybkie zdjęcia seryjne

4,20 Wi-Fi do sterowania za pomocą smartfona jest 
standardem również w Canonie. Ale nie ma nic 
ponad to

4,09 Ogromy zakres zoomu, trochę powolne zdjęcia 
seryjne

3,75

 Jakość bardzo dobra 4,53 dobra 4,46 dobra 4,36 dobra 4,34 dobra 4,26 dobra 3,97
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