
huawei P10 Lite 
Cena: 1400 zł

Lenovo Moto G5 Plus 
Cena: 1300 zł

skrócone 
wyniki testu

cPu / rAM: Kirin 658 (4x 2,1 i 4x 1,8 GHz) / 4 GB 
wyświetlacz: 5,2 cala (1920 x 1080 pikseli) 
Aparat przedni / główny: 8 Mpix / 12 Mpix 
system operacyjny / siM: Android 7.0 / nano 
wymiary: 146,5 x 72 x 7,2 mm

cPu / rAM: Snapdragon 625 (4x 2,0 GHz) / 3 GB 
wyświetlacz: 5,2 cala (1920 x 1080 pikseli) 
Aparat przedni / główny: 5 Mpix / 12 Mpix 
system operacyjny / siM: Android 7.0 / nano 
wymiary: 150,2 x 74 x 7,7 mm

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Ostry wyświetlacz, aparat dobry za dnia 4,37 Ostry, trochę ciemny wyświetlacz, zdjęcia OK 4,12
Ekran: jasność / ostrość / wierność kolorów trochę ciemny (473 cd/m2) / 424 ppi / wysoka (94,6%) trochę ciemny (377 cd/m2) / 424 ppi / wysoka (97,1%)
Zdjęcia przy świetle dziennym: ocena całkowita (pomiary / test wizualny) 4,64 (5,11 / 4,40) 4,60 (5,47 / 4,16)
Jakość zdjęć przy słabym świetle i bez lampy / z lampą (oceny) za ciemne (2,6) / ciemne (2,8) fioletowe zabarwienie obrazu (2,2) / trochę ciemne (2,5)
Jakość zdjęć aparatu przedniego trochę niska (przekłamane kolory, ocena: 3,85) trochę niska (lekka aberracja, ocena: 3,94)
Jak dobra jest obsługa? 23% Prosta, szybkość pracy jeszcze OK 4,89 Prosta, szybkość pracy jeszcze OK 4,63
Szybkość obsługi / pracy wysoka / trochę powoli wysoka / trochę powoli
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym  
użytkowaniu?

18% Długi czas pracy na akumulatorze,  
brak wodoszczelności

4,58 Czas pracy na akumulatorze na najwyższym 
poziomie, brak wodoszczelności

4,30

Czas pracy na akumulatorze: intensywne użytkowanie (godz.minuty) / 
pojemność

długo (12.23) / 2900 mAh (akumulator wbudowany 
na stałe)

długo (13.04) / 2810 mAh (akumulator wbudowany 
na stałe)

Waga / grubość niska (145 g) / cienki (7,3 mm) niska (155 g) / cienki (9,7 mm)
Jak dobry jest odbiór i telefonowanie 13% Dobry odbiór LTE, jakość mowy OK 4,77 Dobra jakość mowy, odbiór OK 4,66
Telefonowanie: test akustyczny / przez głośnik dobra jakość / lekkie zakłócenia dobra jakość / dobra jakość
Jakość odbioru: UMTS / LTE 800 / LTE 1800 ocena: 4,73 / ocena: 4,79 / ocena: 4,90 ocena: 4,82 / ocena: 4,40 / ocena: 4,73
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% Jeszcze szybkie LTE i Wi-Fi ac 5,00 Szybkie LTE, Wi-Fi trochę powolne 4,44
Maksymalna możliwa szybkość GSM / Wi-Fi LTE (CAT 4) do 150 Mb/s / Wi-Fi ac do 433 Mb/s 

(2,4 GHz i 5 GHz)
LTE (CAT 6) do 300 Mb/s / Wi-Fi n do 150 Mb/s 
(2,4 GHz i 5 GHz)

 JAkość 100% bardzo dobra 4,63 dobra 4,45
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