
Kruger&Matz 
Edge 1161
Cena: 2000 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: Core M-5Y10c 
karta graficzna: Intel HD Graphics 
ekran: 11,6 cala, 1920x1080 pikseli 
Pamięć Ram: 4 GB 
dysk twardy: eMMC, 64 GB 
system operacyjny: Windows 10

Jak szybki jest testowany notebook? 40% 3,54
wydajność w aplikacjach biurowych 12% dobra (PCMark 8 - 1987 punktów, Excel 2013 - 

326,6 sekund, 7-Zip - 326 sekund, Cinebench 
R15 CPU - 103 punktów

3,74

Jak szybko uruchamia się system operacyjny 3% szybko, 48,9 sekundy 4,59
wydajność karty graficznej 15% dostateczna (3D Mark - Cloud Gate - 2861 punktów, 

Starcraft 2 (1366x768) - 12,1 klatek na sekundę, 
Counter Strike: Global Offensive (1366x768) - 33,5 
klatek na sekundę, Skyrim (Armelwyn) (1366x768) 
- 26 klatek na sekundę, Call of Duty: Ghost 
(1366x768) - 0 klatek na sekundę )

2,86

Jak notebook radzi sobie z edycją zdjęć i filmów 10% dobra (Media Espresso 6.5 (GPU) - 21 sekund, 
Photoshop 4GB - 96 sekund, Foobar 2000 - 59 
sekund, Foto (obrót jednego zdjęcia) - 9,3 sekundy

3,73

Czy dobry jest ekran i jakość dźwięku? 20% 4,95
wierność wyświetlanych barw sRGB  / typowy kontrast / 
maksymalna jasność / temperatura barwowa

12% 68,9 procent (delta E - 3,2 ) / 953:1 / 360 cd/m2 
/ 7450 K

5,07

Czy ekran ma dotykową powłokę (technologia) 2% tak 6,00
Przekątna ekranu / rozdzielczość 4% 11,6 cala / 1920x1080 pikseli 4,36
Jakość dźwięku / maksymalna głośność 2% dobra / 64,2 dB 4,36
Jak notebook sprawdza się w praktyce 20% 5,32
Hałas podczas pracy notebooka podczas typowej pracy / pod 
dużym obciążeniem

1% prawie nie słyszalny, 19,5 dBA / prawie nie 
słyszalny, 19,5 dBA

6,00

Temperatura obudowy podczas grania 1% obudowa dość gorąca,48 stopni Celsjusza 2,93
Klawiatura: jakość (sprężystość, skok, kultura pracy) / układ  / 
podświetlanie / jakość touchpada

2% bardzo dobra,  / komfortowy  / nie / bardzo 
dobra

4,20

Obudowa: jakość / użyte do konstrukcji materiały / podatność na 
zabrudzenia

2% bardzo dobra / bardzo dobra / na obudowie nie 
pozostają odciski palców

5,26

Stabilność pokrywy matrycy 2% dobra 4,22
Wymiary / waga (waga zasilacza) 2% 303 / 179 / 10,3 mm / 0,85 kg (0,2 kg) 5,91
Akumulator: pojemność / maksymalny czas pracy  / czas typowej 
pracy / czas oglądania filmu 1080p

10% 9500 mAh Wh / 526 / 442 / 462 minut 5,82

Czy wyposażenie notebooka jest kompletne? 20% 3,32
Dysk twardy: typ / pojemność 8% eMMC / 64 GB 2,65
Rodzaj i typ napędu optycznego  brak
Złącza 5% 1x USB2.0, 1x USB3.0, miniHDMI.czytnik kart 

pamięci (microSD),  audio
3,50

Podzespoły umożliwiające podłączenie notebooka do sieci 5% 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 3,78
Jakość obrazu z kamery internetowej2 2% bardzo dobra / dobra 4,45

            Jakość 100% dobra 4,13
1 w rozdzielczości 1366 x 768 pikseli; 2dobre warunki oświetleniowe / przy słabym świetle
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