
dla porównania

huawei
p9 lite 
Cena: 1300 zł

huawei 
p9 plus 
Cena: 3200 zł

huawei  
p9 
Cena: 2400 zł

Podsumowanie 
wyników testu

CPu: Kirin 650 (4x 1,7 + 4x 2 GHz)
Ram / pamięć: 3 / 16 GB (10,35 GB dostępne) + microSD
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,2 cala / 1920 x 1080
aparat przedni / tylny: 8 / 13 megapikseli
system / sim: Android 6.0 / hybrid dual-SIM (nano)
wymiary: 147 x 73 x 7,6 mm

CPu: Kirin 955 (4x 1,8 i 4x 2,5 GHz)
Ram / pamięć: 4 / 64 GB (54,21 GB dostępne) + microSD
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,5 cala / 1920 x 1080
aparat przedni / tylny: 8 / 12 megapikseli (podwójny)
system / sim: Android 6.0 / nano
wymiary: 152 x 75 x 7 mm

CPu: Kirin 955 (4x 1,8 i 4x 2,5 GHz)
Ram / pamięć: 3 / 32 GB (24,63 GB dostępne) + microSD
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,2 cala / 1920 x 1080
aparat przedni / tylny: 8 / 12 megapikseli (podwójny)
system / sim: Android 6.0 / nano
wymiary: 145 x 71 x 7 mm

Jak dobre jest wyposażenie? 38% Wyświetlacz Full HD, ale tylko jeden obiektyw 4,64 Wyświetlacz z podwójnym kontrastem 
i podwójny aparat

4,86 Jasny wyświetlacz i innowacyjny aparat 4,76

Ekran: jasność / ostrość / wierność kolorów jasny (551,4 cd/m2) / ostry (423 ppi) / wysoka (95,8%) jasny (437,6 cd/m2) / ostry (403 ppi) / wysoka (93,2%) jasny (565,7 cd/m2) / ostry (427 ppi) / wysoka (93,4%)
Jakość zdjęć z aparatu przy świetle dziennym: ocena 
całkowita (pomiar techniczny / test oglądania)

4,33 (wysoka; ocena 4,76 / delikatne szumy obrazu; 
ocena 4,13) 

4,50 (wysoka; ocena 4,95 / delikatne szumy obrazu; 
ocena 4,27)

4,43 (wysoka; ocena 5,00 / delikatne szumy obrazu; 
ocena 4,14)

Jakość zdjęć przy słabym świetle bez lampy / z lampą (ocena) wyraźne szumy obrazu (3,0) / jasne (3,5) przeszkadzające szumy obrazu (3,1) / jasne (3,6) przeszkadzające szumy obrazu (3,2) / jasne (3,5)
Aparat przedni: jakość obrazu (ocena) dobra ostrość, wyraźne zmiękczanie (4,21) dobra ostrość, widoczne zmiękczanie (4,17) dobra ostrość, wyraźne szumy obrazu (4,21)
Jak łatwa i pewna jest obsługa? 23% Dobra dzięki wydajnemu procesorowi średniej klasy 4,93 Bardzo szybka, szybki czytnik linii papilarnych 5,02 Bardzo szybka, szybki czytnik linii papilarnych 4,97
Szybkość obsługi i pracy (ocena) bardzo wysoka, szybko (5,48) bardzo wysoka i bardzo szybko (5,63) bardzo wysoka i bardzo szybko (5,58)
Jak dobrze urządzenie sprawuje się  
w codziennym użytkowaniu?

18% Godna uwagi wytrzymałość akumulatora 4,71 Wytrzymały akumulator, odporna  
na zarysowania aluminiowa obudowa

4,59 Wytrzymały akumulator, odporna  
na zarysowania aluminiowa obudowa

4,64

Czas pracy: miks użytkowania (godz. min) / pojemność długo (13.06) / 2900 mAh (akumulator wbudowany na stałe) długo (11.46) / 3320 mAh (akumulator wbudowany na stałe) długo (12.04) / 2900 mAh (akumulator wbudowany na stałe)
Waga / grubość mała (164 g) / cienki (7,6 mm) mała (164 g) / cienki (7 mm) mała (143 g) / cienki (7 mm)
Jak dobre są jakość mowy i odbiór? 13% Odbiór lepszy niż w P9 4,66 Dobra jakość mowy, zakłócenia przez głośnik 4,65 Dobra zrozumiałość mowy 4,56
Telefonowanie: test słuchania przy uchu / przez głośnik / HD Voice dobra jakość / niewielkie zakłócenia / tak dobra jakość / niewielkie zakłócenia / tak dobra jakość / niewielkie zakłócenia / tak
Jakość nadawania i odbioru: LTE 800 / LTE 1800 / UMTS (ocena) 4,70 / 5,15 / 5,03 4,60 / 4,96 / 4,67 4,48 / 4,81 / 4,16
Jak dobra jest łączność z internetem? 8% Szybki LTE, brak Wi-Fi ac oraz 5 GHz 4,69 Szybki LTE, dobre Wi-Fi również na 5 GHz 5,69 Szybki LTE, dobre Wi-Fi również na 5 GHz 5,69
Klasa szybkości LTE / standard i klasa szybkości Wi-Fi LTE 150 Mb/s (CAT 4) / WLAN-an do 433 Mb/s LTE 300 Mb/s (CAT 6) / WLAN-ac do 867 Mb/s LTE 300 Mb/s (CAT 6) / WLAN-ac do 867 Mb/s

 Jakość 100% bardzo dobra 4,72 bardzo dobra 4,89 bardzo dobra 4,83
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