
Toshiba 
porTégé Z20T-C-121 
Cena: 10 000 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Intel Core m7-6Y75, Skylake-Y, 1,5 GHz 
karta graficzna / pamięć: Intel HD Graphics 515 / zintegrowana 
Pamięć operacyjna / typ: 16 GB / DDR3 
dyski: SSD 512 GB  
napęd: brak

Jak szybka jest praca na notebooku? 24% Szybka hybryda: SSD jest naprawdę szybki i mocno przyspiesza 
raczej słaby procesor. Nie dla graczy

4,69

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% Toshiba nie błyszczy w wyświetlaniu kolorów, poza tym ma dobry 
wyświetlacz Full HD z przeciętną powłoką antyrefleksyjną

4,49

Jak dobrze urządzenie spisuje się w zastosowaniach  
mobilnych?

24% Absolutnie świetnie: Portégé pracuje bezgłośnie i wytrzymuje 
ekstremalnie długo, bo nawet do dziewięciu i pół godziny

5,54

Czy notebook ma wszystko, co potrzebne? 21% Bogate wyposażenie seryjne: dużo pamięci operacyjnej, dysk 
SSD, wiele łączy. Rozbudowa jest niestety niemożliwa

4,51

Jak łatwa jest obsługa? 12% Dobra klawiatura, dobry ekran dotykowy. Kto nie lubi 
touchpada, może wybrać trackpoint

4,67

Punkty ujemne Napięcie na wyjściu słuchawkowym zbyt wysokie -0,01

 Jakość bardzo dobra 4,81
szCzegóły testu
Jak szybka jest praca na notebooku? 24% 4,69
Szybkość w internecie i programach biurowych / przy edycji filmów  
i zdjęć / dostępu do twardego dysku

16% szybko (54,95%) / szybko (53,67%) / bardzo szybko (94,81%) 5,07

Szybkość w grach (natywna): DirectX 9 / 10 / 11 (klatek na sekundę) 2,5% zacina się (12) / zacina się (10) / bardzo się zacina (6) 2,56
Szybkość w grach (1366 x 768 dpi): DirectX 9 / 10 / 11 (klatek na sekundę) 2,5% zacina się (18) / zacina się (12) / zacina się (10) 2,79
Szybkość transmisji z zewnętrznego twardego dysku na notebook / 
z notebooka na zewnętrzny twardy dysk

3% USB 3.0: bardzo szybko (284,44 MB/s) / szybko (176,55 MB/s) 6,00

Jak dobre są obraz i dźwięk? 19% 4,49
Dokładność wyświetlania kolorów / kontrast obrazu / rozkład jasności  / 
czas potrzebny na zmianę obrazu (czas reakcji)

5% bardzo niska (55,10%) / wysoki (92,70%) / trochę niski  
(maks. odchyłka: 21,30%) / niski (14,55 ms)

3,54

Utrata jasności przy patrzeniu z boku / redukcja refleksów 4% trochę wysoka / niska 3,44
Gęstość pikseli, względna do wielkości ekranu (liczba pikseli na cal) 4% wysoka (176,2 dpi przy 1920 x 1080 pikseli) 5,10
Jakość obrazu: test oglądania na wbudowanym wyświetlaczu 3% bardzo wysoka (trochę blade kolory) 5,61
Jakość obrazu: test oglądania na cyfrowym / analogowym wyjściu wideo 1% bardzo wysoka / bardzo wysoka (brak przekłamań) 6,00
Jakość dźwięku na wyjściu audio (odchyłka charakterystyki 
częstotliwościowej / szumy / zniekształcenia)

2% dobra (0,37% / 90,04 dB / 0,006%) 5,27

Jak dobrze urządzenie spisuje się w zastosowaniach mobilnych? 24% 5,54
Czas pracy na baterii: praca / wideo / czas ładowania 10% bardzo długo: 9.36 godz. / bardzo długo: 8.14 godz. /  

trochę długo: 2.52 godz.
5,57

Hałas podczas pracy przy aplikacjach biurowych i internetowych / 
wideo / pod pełnym obciążeniem / w grach

6% bezgłośnie 6,00

Wzrost temperatury urządzenia po 2 godzinach u dołu / z tyłu  
w stosunku do temperatury otoczenia

3% bardzo niski: 5,5° C / trochę wysoki: 21,0° C 5,47

Waga z akumulatorem / zasilacz z kablem 5% niska (1510 g) / niska (294 g) 4,98
Czy notebook ma wszystko, co potrzebne? 21% 4,51
Wbudowana pamięć operacyjna / możliwość rozszerzenia maksymalnie do 2% bardzo dużo: 16 GB (1x 16 GB) / niemożliwe 4,75
Twardy dysk: typ / rzeczywista pamięć / model 4% SSD / 476,94 GB / Samsung MZNLN512HCJH 6,00
Transmisja danych: łącza z przodu / z tyłu / możliwość ładowania 
przez USB przy wyłączonym urządzeniu

3% 3x USB 3.0 / tak 4,58

Częstotliwość Wi-Fi / standard / Bluetooth (wersja) 3,5% 2,4 GHz i 5 GHz / 802.11ac / tak (4.0 LE) 5,29
Możliwości podłączenia / możliwości rozbudowy 3% obszerne / brak 3,40
Czytnik kart pamięci (obsługiwane karty) / mikrofon / wbudowana kamera 2,5% tak (dla microSD/SDHC/SDXC) / tak / tak 3,75
Programy dostarczone z urządzeniem 3% mało 3,15
Jak łatwa jest obsługa? 12% 4,67
Uruchomienie / instrukcja obsługi 3% łatwe / tylko skrócona 4,50
Jakość klawiatury / gładzika 5% komfortowa (przyjemne odczucia podczas pisania) / trochę 

niewygodny (przyjemnie duży, brak rozpoznawania gestów)
4,78

Obsługa ekranu dotykowego 2% wygodny (przyjemny, rysik w komplecie) 5,30
Reset notebooka do stanu fabrycznego 2% z twardego dysku (komplenty, przez Windows Recover) 4,00
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