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PRODUCENT
Model waga

ENERGIZER 
XP8000 ocena

ENERGIZER 
XP4000 ocena

ANSMANN
Portable Power Pack vario ocena

VARTA
V-MAN Power Pack ocena

CHOIIX
C-2006-K1S0 ocena

VARTA
Easy Energy Backup Charger 200345 ocena

ENERGIZER
AP650MC ocena

Do testu dostarczył (strona WWW) Conrad (www.conrad.pl) Conrad (www.conrad.pl) Conrad (www.conrad.pl) Conrad (www.conrad.pl) CHOIIX (www.choiix.com) Conrad (www.conrad.pl) Conrad (www.conrad.pl)

Dane techniczne 60%  bardzo dobra 5,00  dobra 4,49  dostateczna 3,01  dobra 3,79  dostateczna 3,33  dobra 3,73  mierna 2,31
Możliwość ładowania: notebooków (liczba wtyków) / urządzeń zasilanych z USB / komórek (liczba wtyków) / cyfrówek i kamer (liczba wtyków) 40% jest (6) / jest / jest (6) / jest (3) 5,63 brak / jest / jest (6) / jest (3) 4,48 jest (8) / jest / brak / brak 3,45 brak / jest / jest (7) / brak 3,43 brak / jest / jest (2) / brak 3,30 brak / jest / jest (6) / brak 3,40 brak / brak / jest (1) / brak 2,03
Źródło energii służącej do ładowania urządzeń / sposób uzupełniania energii w ładowarce 15% wbudowany akumulator 8000 mAh / 

za pomocą dołączonego zasilacza
4,00 wbudowany akumulator 4000 mAh / 

za pomocą dołączonego zasilacza
4,00 wbudowany akumulator 6600 mAh / 

wymaga użycia zasilacza od noteboka 
2,50 wbudowany akumulator 1800 mAh / za 

pomocą dołączonego zasilacza USB 
5,00 wbudowany akumulator 1500 mAh / 

wymaga podłączenia do portu USB 
3,50 2 ogniwa AA (w komplecie akumulatory 

2100 mAh) / wymiana lub naładowanie1
5,50 wbudowany akumulator 650 mAh / 

wymaga podłączenia do gniazda USB
3,50

Dołączone w komplecie akcesoria 5% etui 3,00 etui, klips do ładowania akumulatorów 6,00 brak 1,00 etui 3,00 etui 3,00 brak 1,00 brak 1,00

Jakość 40%  dobra 3,57  dostateczna 3,15  dobra 3,90  dostateczna 2,74  dostateczna 2,86  mierna 2,13  dostateczna 2,59
Szybkość ładowania telefonu komórkowego (Samsung Galaxy Ace) / notebooka (DELL Latitude, napięcie zasilacza 19 V) 20% 2 godziny 33 minuty / akumulator 

nie jest ładowany, po podłączeniu 
ładowarki laptop działa 62 minuty

3,64 2 godziny 12 minut / brak 
możliwości ładowania notebooka

2,81 3 godziny / akumulator nie jest 
ładowany, po podłączeniu ładowarki 
laptop działa 2 godziny 36 minut

4,30 2 godziny 51 minut2 / brak 
możliwości ładowania notebooka

2,58 2 godziny 9 minut2 / brak  
możliwości naładowania notebooka

2,82 4 godziny 39 minut2 / brak 
możliwości naładowania notebooka

1,97 1 godzina 23 minuty2 / brak 
możliwości ładowania notebooka

3,09

Możliwość pełnego naładowania akumulatora w telefonie (Samsung Galaxy Ace) / notebooku (DELL Latitude, napięcie zasilacza 19 V) 20% jest / akumulator nie jest ładowany 3,50 jest / brak możliwości ładowania notebooka 3,50 jest / akumulator nie jest ładowany 3,50 brak 3 / brak możliwości ładowania notebooka 2,90 brak 4 / brak możliwości ładowania notebooka 2,90 brak 5 / brak możliwości ładowania notebooka 2,30 brak 6 / brak możliwości ładowania notebooka 2,10

OCENA POŚREDNIA 100% 4,43 3,95 3,37 3,37 3,14 3,09 2,42
Punkty dodatnie i ujemne możliwość kilkakrotnego naładowania telefonu +0,10 możliwość kilkakrotnego naładowania telefonu +0,10 możliwość kilkakrotnego naładowania telefonu +0,10 wskaźnik naładowania akumulatora +0,05 kompaktowe wymiary breloka +0,01

wskaźnik naładowania akumulatora +0,05 wskaźnik naładowania akumulatora +0,05 wskaźnik naładowania akumulatora +0,05 brak przewodu do ładowania -0,10
notebook nie rozpoznaje ładowarki -0,01 notebook nie rozpoznaje ładowarki -0,01

Jakość bardzo dobra 4,57 dobra 4,10 dobra 3,51 dostateczna 3,42 dostateczna 3,14 dostateczna 3,09 mierna 2,33

Opłacalność  zakupu niezbyt opłacalny opłacalny zdecydowanie za drogi korzystny bardzo korzystny bardzo korzystny korzystny

Cena 389 zł 275 zł 483 zł 163 zł 109 zł 65 zł 69 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 385 zł (www.absoft.pl) nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny 66 zł (www.absoft.pl)

1 z wykorzystaniem gniazda USB; 2 wartość oszacowana, ładowarka nie ładuje do pełna akumulatora; 3 ładowarka uzupełnia baterię telefonu do 70% (czas ładowania: 2 godziny); 4 ładowarka uzupełnia baterię telefonu do 70% (czas ładowania: 1 godzina 37 minut); 5 w pełni naładowane akumulatory 2x AA 2100 mAh uzupełniają baterię telefonu do 40% (czas ładowania: 1 godzina 51 minut); 6 ładowarka uzupełnia baterię telefonu do 30% (czas ładowania: 25 minut).

TEST: ŁADOWARKI Z AKUMULATOREM


