
Sony 
Cyber-shot RX100 V 
Cena: 4370 zł

Panasonic 
Lumix TZ200 
Cena: 3700 zł

skrócone 
wyniki testu

Rozdzielczość: 20 Mpix (5472 x 3648) 
Wielkość matrycy: 8,8 x 13,2 mm 
Obiektyw: 8,8–25,7mm f1.8–2.8

Rozdzielczość: 20 Mpix (5472 x 3648) 
Wielkość matrycy: 8,8 x 13,2 mm 
Obiektyw: 8,8–132mm f3.3–6.4

Jak dobra jest jakość zdjęć? 28% Lepsza niż zazwyczaj w kompaktach 5,1 Naprawdę dobra 5,0
Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym szczegółowe, ostre, minimalne obwódki barwne 5,0 szczegółowe, ostre, prawie bez szumów 4,8
Test laboratoryjny (światło dzienne) wysoka rozdzielczość (1642 pary linii) 5,3 wysoka rozdzielczość (1607 par linii) 5,3
Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 24% Dobre również o zmroku 4,7 Ostrość trochę cierpi 4,2
Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą jasne, ostre i bardzo szczegółowe 4,3 jasne, ostre i szczegółowe 4,5
Test laboratoryjny (ISO 1600) niewielka utrata ostrości 5,2 lekka utrata ostrości 4,2
Test laboratoryjny (ISO 6400) lekka utrata ostrości 4,5 widoczna utrata ostrości 4,0
Jak dobra jest jakość wideo? 5% Wysoka jakość obrazu 5,0 Wysoka jakość obrazu 5,0
Test wizualny: ocena nagrania wideo ostre i szczegółowe 5,0 ostre i szczegółowe 5,0
Test akustyczny: ocena nagrania dźwiękowego głośne, trochę mało tonów niskich 4,9 głośne, jasne i czyste, mało tonów niskich 4,8
Jak łatwa jest obsługa? 20% Szybki autofocus 4,9 Bardzo szybki autofocus 5,1
Opóźnienie migawki przy świetle dziennym / przy słabym świetle 0,18 s / 0,23 s 5,5 0,10 s / 0,10 s 6,0
Obsługa: elementy obsługi aparatu / menu zrozumiałe / przejrzyste 4,6 łatwo zrozumiałe / przejrzyste 4,8
Jakie narzędzia ma aparat? 23% Ekstremalnie szybki w zdjęciach seryjnych 4,9 Dobry stabilizator obrazu 5,0
Wizjer: powiększenie / wyświetlanie 0,59-krotne / ostry, jasny, trochę mały 5,1 0,53-krotne / ostre, trochę ciemne 4,7
Szybkość zdjęć seryjnych 20 klatek na sekundę 6,0 8,88 klatki na sekundę 5,3
Stabilizator obrazu (skuteczność w przesłonach) szeroki kąt 3,0 / normalna 2,7 / tele 3,0 4,7 szeroki kąt 2,5 / normalna 3,3 / tele 3,5 5,1
Akumulator: typ / liczba zdjęć na jednym naładowaniu 
akumulatora / ładowanie przez USB

NP-BX1 / 1217 / tak 5,7 DMW-BLG10E / 1320 / tak 5,7

JakOść bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,8

6/2018

TEST: APARATY KOMPAKTOWE
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2018

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


