
SamSung 
galaxy a5
Cena: około 1600  zł

PodSumowanie 
wyników teStu

Procesor: Qualcomm Snapdragon 410 
z 4x 1,19 gHz Pamieć: Ram: 1,89 gB; 
wbudowana: 11,22 gB  
(można rozszerzyć przez microSdxC 
o 128 gB) 
wyświetlacz: 5 cali (1280 x 720 pikseli)  
System operacyjny: android 4.4.4

Jak mocne jest wyposażenie? 37% aparat nie zachwyca, dobre 
wyposażenie

4,08

wyświetlacz: jasność / kontrast trochę ciemny (312,7 cd/m2) / wysoki 
(2057:1)

techniczna jakość zdjęć z aparatu 
(światło dzienne) / test oglądania

wysoka (ocena: 4,76) / widoczne szumy 
przy słabym świetle

Czas wyzwalacza / czas zapisu / 
rozdzielczość foto / wideo i maks. liczba 
klatek na sekundę / ustawienia manualne

0,12 sek. / 0,65 sek. / 12,8 mpix / Full Hd 
(1080p) przy 30 fps / trochę ograniczone

kamera przednia: jakość obrazu / 
rozdzielczość

bardzo słaba (mało szczegółów, ocena: 
2,50) / 5 mpix

wbudowana pamięć (dostępna) / 
rozszerzalna / bezpłatna pamięć 
w chmurze / możliwość instalacji 
aplikacji bezpośrednio na karcie pamięci

bardzo mało (11,22 gB) / tak, do 128 gB 
przez microSdxC / bardzo dużo: 50 gB / 
niemożliwa

dźwięk na słuchawkach dostarczonych 
w komplecie / na wieży Hi-Fi / na 
wyjściu słuchawkowym / funkcje 
odtwarzacza mP3

przekłamany / prawie zgodny 
z oryginałem / prawie zgodny 
z oryginałem / obszerne

Jak dobra jest obsługa a5? 22% Szybka i dość komfortowa 
obsługa

4,14

Szybkość obsługi / pracy szybko / szybko
Polecenia głosowe / funkcja czytania na 
głos

komfortowe / trochę niewygodna

Jak dobrze a5 sprawuje się na 
co dzień?

18% lekki, solidny, ale niezbyt 
wytrwały

4,08

Czas pracy na akumulatorze (h.min.): 
intensywne / mało intensywne 
użytkowanie

dość długo (8.37) / dość długo (27.40)

waga / grubość / stosunek powierzchni 
wyświetlacza do wielkości obudowy

bardzo niska (123 g) / smukły (8,01 mm) 
/  
bardzo wysoki

test upadku / odporność na zarysowanie 
obudowy / wyświetlacza

bez uszkodzeń / bardzo niska / bardzo 
wysoka

Jak dobra jest jakość mowy i tele-
fonia gSm?

13% dobra jakość dźwięku, akcepto-
walny odbiór

4,70

telefonowanie: test słuchania przy uchu 
/ przez głośnik

dobra jakość / lekkie zakłócenia

Jakość nadawania i odbioru: sieci gSm 900 / 1800 / 
umtS (ocena)

trochę niska (4,57) / trochę niska (4,04) / trochę 
niska (4,10)

Jak dobra jest łączność z inte-
netem?

10% Bardzo szybka transmisja danych 
przez lte / wi-Fi

5,15

maksymalna możliwa szybkość 
transmisji w sieci kom.

bardzo wysoka (lte Cat 4 150 mb/s)

wi-Fi: częstotliwość / szybkość przez 
dwie ściany

a / b / g / n; 2,4 i 5 gHz / 30,78 mb/s

            Jakość dobra 4,48
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