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Producent, model Google G1

Telefonowanie (jakość, funkcje) i czas pracy
Jakość nadawania i odbioru w sieciach GSM 900 i 1800; UMTS: telefon przy uchu/leżący poziomo 4,00% 72,60%; 80,80%/71,15%; 79,90% 3,47
Wierność odwzorowania dźwięku: wysyłanie; odbiór/szumy: wysyłanie; odbiór/wrażliwość na wiatr 2,00% w normie; poza normą/-70 dBm0p; -66 dBPa(A)/niewrażliwy 4,96
Głośność nadawania; odbiór/jakość dźwięku z głośnika 1,00% poza normą; w normie/dźwięk pogorszony 3,49
Obsługa sieci: GSM/UMTS/WLAN (z programem do telefonii internetowej) 2,00% czterozakresowy/tak/tak (nie) 5,50
Spis połączeń: liczba; z godziną/automatyczne powtarzanie numeru z sygnałem/zabezpieczenie przed kradzieżą/zabezpieczenie przed dziećmi 2,00% 1; nie/nie/tak/tak 3,90
Alarm wibracyjny: odczuwalność; razem z dźwiękiem; przed dźwiękiem połączenia przychodzącego/alarm dzwonkiem: maksymalna głośność; możliwość użycia pliku MP3 1,00% odczuwalny; tak; nie/68 dBA; tak 4,73
Dzwonki specjalne: pojedynczy kontakt; grupa/grupy: bezgłośne albo automatyczne odrzucanie/zdjęcie lub wideo dzwoniącego 1,50% tak; nie/nie/tak 3,00
Czas pracy w trybie czuwania: GSM 900; GSM 1800; UMTS/czas pracy: intensywne użytkowanie; tylko słuchanie muzyki (telefon włączony) 6,00% 166 godzin.; 171 godzin.; 188 godzin/23 godziny; 7 godzin 4,72
Czas rozmowy: GSM 900/GSM 1800/UMTS/czas ładowania/możliwość wyłączenia UMTS 3,00% 4 godziny/4 godziny/5 godzin/129 minut/tak 4,97
Promieniowanie SAR w sieciach GSM 900; 1800; UMTS; indeks promieniowania 1,50% 0,29 W/kg; 0,35 W/kg; 0,69 W/kg; 0,36 5,23
Telefonowanie (jakość, funkcje) i czas pracy suma 24% ocena 4,26

Foto i wideo (jakość, funkcje)
Jakość zdjęć: test optyczny/dokładność szczegółów/opóźnienia/odwzorowanie kolorów 3,00% mało detali, niezbyt płynne przejścia tonalne,  

za ciemne, kolorowe szumy/1,9/1,9 %/88,8 %
3,40

Obsługa aparatu: opóźnienie migawki/czas zapisywania zdjęcia/możliwość wyłączenia dźwięku migawki 1,00% 1,8 s/4 s/nie 1,80
Funkcje aparatu: autofocus/zoom optyczny/lampa/maksymalna wielkość wydruku zdjęcia przy 300 dpi 1,00% tak/nie/nie/11x8 cm 2,84
Nagrywanie wideo: maksymalna rozdzielczość; liczba klatek na sekundę; maksymalna długość/odtwarzanie wideo/odtwarzanie TV 3,00% niemożliwe/3GP/nie 1,42
Foto i wideo (jakość, funkcje) suma 8% ocena 2,39

Muzyka i rozrywka
Jakość dźwięku (na dostarczonych słuchawkach): test słuchowy/zmierzona jakość/zniekształcenie/szumy/maksymalna głośność 3,00% mało tonów wysokich i niskich, trochę mało 

dynamiczny/49 %/0,31%/66,4 dB /99 dB
3,69

Odtwarzane formaty muzyki/tryb samolotu/radio FM/liczba zainstalowanych gier (pełne wersje)/gniazdo słuchawek 2,00% MP3, AAC, MIDI, WMA/tak/nie/brak/brak 3,00
Obsługa: wyszukiwanie według tytułów i wykonawców/tworzenie playlist/działanie SMS podczas odtwarzania 1,00% tak/tak/tak 6,00
Muzyka i rozrywka suma 6% ocena 3,84

Książka telefoniczna, kalendarz i wymiana danych
Książka telefoniczna: liczba kontaktów/liczba numerów dla kontaktu/liczba adresów dla kontaktu 3,00% więcej niż 500/więcej niż 5/więcej niż 3 6,00
Kalendarz: wyszukiwanie według haseł; widok miesiąca; widok miesiąca z zaznaczonymi terminami/notatki głosowe 1,00% nie; tak; tak/tak 5,25
Terminarz: wyświetlanie przypomnień w trybie gotowości/alarm przed wydarzeniem/budzik przy wyłączonym telefonie 1,00% nie/tak/nie 3,25
Port USB/telefon jako dysk przenośny/synchronizacja danych: z Outlookiem przez przewód; SyncML 1,00% Mini-USB/tak/nie; nie 3,75
Bluetooth: wymiana danych z komputerem; słuchawki stereo; zestaw głośno mówiący w samochodzie (SIM Access Profile)/IrDA 2,00% tak; nie; ograniczony (HFP)/nie 2,50
Pamięć telefonu/maksymalna wielkość karty pamięci (typ karty)/aktualizacja przez sieć komórkową: system operacyjny; ustawienia 2,00% 53 MB/8192 MB (Micro SD)/tak; nie 3,76
Książka telefoniczna, kalendarz i wymiana danych  suma 10% ocena 4,28

SMS, MMS, e-mail i internet
SMS: informacja o za długiej wiadomości/pamięć/folder wysłane/słownik T9: możliwość stałego włączenia lub wyłączenia; uczący się 3,00% tak/więcej niż 100/tak/nie; nie 4,00
MMS: maksymalna wielkość/automatyczne dopasowanie wielkości wysyłanego zdjęcia/wysyłanie wideo z dźwiękiem 2,50% 300 KB/tak/nie 5,00
Odbieranie e-maili: automatycznie przez „Push”/automatycznie z interwałami czasowymi/opcja odbioru tylko tematu 0,25% nie/tak/tak 3,50
Załączniki e-maili: wysyłanie zdjęć/odbiór i wyświetlanie zdjęć; Word; Excel; PowerPoint; PDF 0,25% tak/tak; nie; nie; nie; nie 3,50
Szybkość transmisji: GPRS; EDGE; UMTS/internet: strony WAP; strony HTML 2,50% 80 kbps; 236 kbps; 2923 kbps/tak; tak 4,90
Przeglądarka internetowa: funkcje/test praktyczny na 8 typowych zastosowaniach internetowych/średni czas otwierania 2,50% dużo/4 zaliczone/szybko 4,64
SMS, MMS, e-mail i internet    suma 11% ocena 4,55

Obsługa
Dzwonienie na numery z książki telefonicznej/zapisywanie numerów z tekstu SMS/pisanie tekstu SMS 2,00% liczba kroków: 7/17/46 5,82
Włączanie funkcji: głośnik, kalkulator, budzik/wyłączanie dzwonka rozmowy przychodzącej: przed; podczas dzwonienia 2,00% liczba kroków: 3; 2; 7/2; 1 5,57
Menu: sterowanie cyframi do drugiego poziomu; opis menu głównego; podgląd aktywnych ustawień/wyświetlany na stałe zegar 2,00% nie; tak; nie/nie 2,25
Sterowanie głosowe bez programowania: funkcje telefonu; wpisy do książki telefonicznej; czytania numeru telefonu/wiadomości SMS 1,50% nie; tak; tak/nie 4,00
Czas włączenia/liczba własnych szybkich menu; własne skróty (dostępne za pomocą maksymalnie dwóch kroków) 1,50% 65 s/19; 48 3,78
Drukowana instrukcja 1,00% dobra 4,00
Obsługa  suma 10% ocena 4,29

Ekran (jakość, wyświetlanie) i klawiatura
Jakość wyświetlacza: jasność; rozkład jasności/kontrast/kolory/refleksy 5,50% 344 cd/m2; 95 %/171:1 /79 %/bardzo mocne 4,93
Wyświetlacz: powierzchnia (wysokość x szerokość)/liczba pikseli/liczba kolorów/ostrość 4,00% 6,8x4,5 cm/153 600/262 000/5020 5,37
Standardowa wysokość: wpisywane numery (11 znaków)/otrzymane SMS-y/powiększenie wyświetlania (SMS i punkty menu) 0,50% 3 mm/1,5 mm/nie 2,92
Wielkość klawiatury/liczba klawiszy/opisane na wyświetlaczu klawisze kontekstowe 4,00% 24,5 cm/57/0 5,50
Wciskanie klawiszy/rodzaj klawisza wielofunkcyjnego/blokada klawiatury dla klawiszy zewnętrznych 2,00% wyczuwalne/5-kierunkowy (trackball)/tak 5,50
Podświetlenie klawiatury: wielobarwne; równomierne/opis klawiszy: wysokość cyfr; wysokość liter 0,50% tak; tak/2 mm; 2 mm 4,60
Dodatkowe klawisze: odbieranie i odrzucanie połączeń/regulacja głośności/aparat/odtwarzacz muzyki/wideotelefonia 2,50% tak/tak/tak/nie/nie 4,75
Ekran (jakość, wyświetlanie) i klawiatura  suma 19% ocena 5,12

Wymiary, waga, wykonanie i serwis
Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość)/waga 3,00% 5,6x2,1x11,8 cm/157 gramów 4,51
Test na zamoczenie; test klimatyczny; test na upadek/odporność na zadrapania: obudowa; ekran zewnętrzny 3,00% zaliczony; krótka awaria; wypadł akumulator/ 

bardzo wysoka; bardzo wysoka
5,40

Dostarczone akcesoria 1,00% słuchawki stereo, przewód USB, karta pamięci 1 GB 4,00
Okres gwarancji/rodzaj gwarancji 5,00% model oficjalnie niedostępny w Polsce 1,00
Wymiary, waga, wykonanie i serwis suma 12% ocena 3,23

Ocena pośrednia 100% 4,16
Punkty dodatnie i ujemne wbudowany GPS i oprogramowanie nawigacyjne +0,15

Jakość dobra 4,31

Cena/korzystna cena model oficjalnie niedostępny w Polsce
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