
Podsumowanie 
wyników testu

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 36,5 x 22 x 12 cm 
waga: 4,2 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 29,5 x 21 x 16 cm 
waga: 3,1 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 13 x 27,3 x 16,5 cm 
waga: 1,91 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 31,4 x 18,8 x 11 cm 
waga: 3,2 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 26,5 x 13,5 x 16 cm 
waga: 2,6 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 40 x 13,5 x 19,5 cm 
waga: 4 / 3,8 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość):  25 x 11,5 x 14,5 cm 
waga: 1,9 kg

wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość): 37,2 x 22,3 x 14 cm 
waga: 4,2 kg

Jak dobra jest jakość dźwięku? 55% Bardzo dobra, nawet 
w większych pomieszcze-
niach

5,22 Bardzo dobra, nawet 
w większych pomieszcze-
niach

4,63 Jakość dźwięku jest bardzo 
dobra, choć z małym 
minusem

4,55 Bardzo dobra, nawet 
w większych pomieszcze-
niach

4,73 Jak na tak niewielkie 
głośniki Play:3 grają bardzo 
dobrze

4,77 Jakość dźwięku jest bardzo 
dobra, choć z małym 
minusem

4,51 dobra jakość dźwięku, 
niestety tylko mono

4,42 dobra jakość dźwięku 4,39

test odsłuchowy: jakość dźwięku 40% bogaty i precyzyjny bas, 
przyjemne średnie tony, 
dobre wysokie

5,20 nieco zbyt ociężały bas, 
a soprany zbyt ciche, ale 
dźwięk jest czysty

4,63 dość ciężki basowy dźwięk, 
czyste średnie tony, tony 
wysokie znakomite

4,50 dość pełny, zrównoważony 
dźwięk, szczegółowe 
wysokie tony

4,60 dobry, naturalny dźwięk, 
czyste basy, w połączeniu 
z dobrymi sopranami

4,60 dobry, naturalny dźwięk, 
czyste basy, w połączeniu 
z dobrymi sopranami

4,60 głęboki bas, mowa nieco 
wycofana, męczy przy 
wysokim poziomie 
głośności

4,27 zrównoważony dźwięk – 
tony średnie i wysokie na 
dobrym poziomie, nieco za 
mało basów

4,50

test laboratoryjny: błędy dźwięku (odchyłki 
częstotliwościowe)

10% 13,40% 4,93 23,80% 4,10 20,40% 4,37 17,10% 4,63 14,50% 4,84 28,30% 3,74 20,80% 4,34 30,60% 3,55

test laboratoryjny: maksymalna głośność (przy 400 Hz) 5% 99,6 dB 6,00 97 dB 5,66 95 dB 5,36 103 dB 6,00 100,5 dB 6,00 95 dB 5,36 98 dB 5,81 94 dB 5,21
Z jakich źródeł można odtwarzać muzykę przez sieć? 25% Z sieci domowej, bardzo 

dużo usług internetowych 
5,72 Z sieci domowej,  dużo 

usług internetowych 
5,14 Z sieci domowej,  dużo 

usług internetowych 
5,14 Z sieci domowej, airplay, 

dostęp przez internet
5,20 Z sieci domowej, bardzo 

dużo usług internetowych 
5,72 Z sieci domowej, bardzo 

dużo usług internetowych 
5,54 Z sieci domowej, bardzo 

dużo usług internetowych 
5,54 Z sieci domowej, mało 

usług internetowych 
3,66

Radio internetowe / serwisy muzyczne 20% tak / spotify, deezer, 
aupeo, Juke, wimp, simfy, 
napster

5,90 tak / spotify, deezer, 
napster

5,17 tak / spotify, deezer, 
napster

5,17 tak / spotify, deezer 5,00 tak / spotify, deezer, 
aupeo, Juke, wimp, simfy, 
napster

5,90 tak / spotify, deezer, Juke, 
napster, Rdio, Qobuz

5,43 tak / spotify, deezer, Juke, 
napster, Rdio, Qobuz

5,43 brak / spotify, aupeo 3,33

sposób transmisji muzyki ze smartfona lub sieci domowej 5% wi-Fi 5,00 wi-Fi 5,00 wi-Fi 5,00 wi-Fi, airplay 6,00 wi-Fi 5,00 wi-Fi, Bluetooth 6,00 wi-Fi, Bluetooth 6,00 wi-Fi 5,00
Jak łatwa jest obsługa? 13% dość łatwa, przez aplikacje 3,31 Łatwa, za pomocą aplikacji 4,12 Łatwa, za pomocą aplikacji 4,12 Łatwa, za pomocą aplikacji 

lub pilota
4,37 Łatwa, za pomocą aplikacji 3,31 Prosta, za pomocą aplikacji 4,12 Prosta, za pomocą aplikacji 4,12 Prosta, za pomocą aplikacji 3,50

uruchomienie 5% bardzo proste, niewielkie 
trudności przy próbie 
użycia lokalnych 
multimediów

4,50 proste 5,50 proste 5,50 proste 5,00 bardzo proste, niewielkie 
trudności przy próbie 
użycia lokalnych 
multimediów

4,50 trochę niewygodne 4,50 trochę niewygodne 4,50 proste 5,00

instrukcja obsługi 5% zrozumiała, ale zbyt skróco-
na

3,50 zrozumiała, ale skrócona 4,00 łatwa do zrozumienia, ale 
skrócona

4,00 zrozumiała, ale skrócona 4,00 zrozumiała, ale skrócona 3,50 łatwa do zrozumienia, 
szczegółowa

5,00 łatwa do zrozumienia, 
szczegółowa

5,00 łatwa do zrozumienia, ale 
bardzo skrócona

3,50

Regulacja barwy dźwięku 1% brak 1,00 tony niskie, wysokie 4,00 tony niskie, wysokie 4,00 tylko tony niskie 3,00 brak 1,00 tony niskie, wysokie 4,00 tony niskie, wysokie 4,00 brak 1,00
Pilot zdalnego sterowania 2% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 jest prosty w obsłudze 

(głośność, wejście, zasilanie, 
pomiń, następny, 
poprzedni, pauza, radio)

4,40 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Jakie złącza ma głośnik? 5% tylko gniazdo stereo 1,80 dużo, na przykład usB do 
odtwarzania muzyki

4,80 dużo, na przykład usB do 
odtwarzania muzyki

4,80 tylko gniazdo stereo 1,80 Brak dodatkowych złączy 1,00 tylko gniazdo stereo 1,80 tylko gniazdo stereo 1,80 tylko gniazdo stereo 1,80

Złącze dedykowane dla smartfona (stacja dokująca) / wejście 
stereo (minijack)

2% brak / jest 3,00 brak / jest 3,00 brak / jest 3,00 brak / jest 3,00 brak / brak 1,00 brak / jest 3,00 brak / jest 3,00 brak / jest 3,00

usB do odtwarzania muzyki 2% brak 1,00 host usB (odtwarzanie 
z pamięci usB)

6,00 host usB (odtwarzanie 
z pamięci usB)

6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

usB do ładowania akumulatora 1% brak funkcji ładowania 1,00 iPod, iPhone, iPad, innych 
odtwarzaczy mP3 
i smartfonów – przez usB

6,00 iPod, iPhone, iPad, innych 
odtwarzaczy mP3 
i smartfonów – przez usB

6,00 brak funkcji ładowania 1,00 brak funkcji ładowania 1,00 brak funkcji ładowania 1,00 brak funkcji ładowania 1,00 brak funkcji ładowania 1,00

Czy urządzenia można używać poza domem i jak się 
sprawia  
jako sprzęt mobilny?

2% można przenosić, ale 
konieczne  gniazdo 
zasilające

2,50 można przenosić, ale 
konieczne  gniazdo 
zasilające

2,50 niewielkie rozmiary, 
konieczne gniazdo 
zasilające

2,50 można przenosić, ale 
konieczne  gniazdo 
zasilające

2,50 Bardzo małe rozmiary, 
konieczne gniazdo 
zasilające

2,50 można przenosić, ale 
konieczne  gniazdo 
zasilające

2,50 niewielkie rozmiary, 
konieczne gniazdo 
zasilające

2,50 można przenosić, ale 
konieczne  gniazdo 
zasilające

2,50

Zasilanie: zasilacz sieciowy / wbudowany akumulator / 
bateria

1% tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00 tak / nie / nie 4,00

Czas odtwarzania na jednym naładowaniu akumulatora 
albo komplecie baterii

1% brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00 brak zasilania bateryjnego 1,00

Punkty dodatnie / ujemne wejście usB i liniowe audio wejście usB i liniowe audio przycisk programowania 
stacji

            Jakość bardzo dobra 4,87 bardzo dobra 4,71 bardzo dobra 4,66 bardzo dobra 4,66 bardzo dobra 4,58 bardzo dobra 4,54 dobra 4,49 dobra 3,93

sonos
PLay:5
Cena: 1700 zł

denon
Heos 5
Cena: 1700 zł

denon
Heos 3
Cena: 1200 zł

Bose
soundtouch 20
Cena: 1700 zł

sonos
Play:3
Cena: 1100 zł

samsung
m7 (wam750)
Cena: 1600 zł

samsung
m3 (wam350)
Cena: 1000 zł

Panasonic
all 8
Cena: 1300 zł
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