
Microsoft 
Xbox One X 
Cena: 2200 zł

Sony 
PlayStation 4 Pro 
Cena: 1700 zł

Microsoft 
Xbox One S 
Cena: 1150 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Procesor: AMD, 8 rdzeni, 2,3 GHz 
Pamięć operacyjna: 12 GB GDDR5 
Chip graficzny: Custom GPU  
Pamięć / napęd: 1 TB HDD / BR4K

Procesor: AMD Jaguar, 8 rdzeni, 2,2 GHz 
Pamięć operacyjna: 8 GB GDDR5 
Chip graficzny: AMD GCN Gen 4+ 
Pamięć / napęd: 1 TB HDD / BR3D 

Procesor: AMD Jaguar, 8 rdzeni, 1,75 GHz 
Pamięć operacyjna: 8 GB GDDR5 + 32 MB ESRAM 
Chip graficzny: AMD Next Gen Radeon 2+ 
Pamięć / napęd: 500 GB HDD / BR4K 

wrażenia z grania 34% Szybko, można grać w niektóre tytuły z X360 5,1 Szybko, nie można grać w tytuły z PS3 4,7 Szybko, można grać w niektóre tytuły z X360 4,6
Uruchomienie / szybkość obsługi / logiczność menu / 
przyjemność z gry (zdanie testujących)

trochę uciążliwe / szybko / trochę 
skomplikowane / bardzo dobra jakość, 
długie czasy ładowania

4,5 łatwo / szybko / trochę skomplikowane / 
bardzo dobra jakość obrazu, długie czasy 
ładowania

5,0 trochę uciążliwe / szybko / trochę 
skomplikowane / dobra jakość obrazu, 
długie instalacje

4,6

Kompatybilność w dół z ostatnią generacją konsol tak (dużo X360- i tytuły na starego Xboxa) 4,9 nie (nie odtwarza płyt PS3) 1,0 tak (odtwarza niektóre tytuły X360) 4,0
Modele abonamentowe / konieczność abonamentowa do gier 
online / ogólna konieczność abonamentowa (np. do aktualizacji 
i wersji firmware’u)

bezpłatny i premium (249 zł/rok) / tak / 
brak ogólnego przymusu  
abonamentowego

5,9 bezpłatny i premium (240 zł /rok) / tak / 
brak ogólnego przymusu  
abonamentowego

5,8 bezpłatny i premium (249 zł/rok) / tak / 
brak ogólnego przymusu  
abonamentowego

5,9

Możliwość tworzenia różnych kont użytkownika tak (użytkownik, gość, dzieci, admin) 6,0 tak (użytkownik, gość, dzieci, admin) 6,0 tak (użytkownik, gość, dzieci, admin) 6,0
Gamesharing: Twitch / YouTube / screenshot / konsola do 
transmisji skaluje rozdzielczość w dół

tak (4K) / tak (4K) / tak (4K) / nie 6,0 tak (1080p) / tak (1080p) / tak (4K) / tak 4,9 tak (720p) / tak (720p) / tak (1080p) / tak 4,2

możliwości sterowania 18% Zdatna do VR w przyszłości 3,6 Nadaje się do VR 4,7 Nie nadaje się do VR 4,6
Kontrolery w komplecie / obsługa / gładzik / podłączanie 
headseta / głośnik / waga

kontroler One-S / wygodna / nie / tak /  
nie / 283 g

4,6 kontroler PS V4 / wygodna / tak / tak / 
tak / 280 g

4,7 kontroler One-S / wygodna / nie / tak /  
nie / 283 g

4,6

System rozpoznawania ruchu i pomieszczenia / czujniki kontolera brak w komplecie / nie 1,0 brak w komplecie / tylko czujnik położenia 3,5 brak w komplecie / nie 1,0
Sterowanie gestami / sterowanie głosowe / obsługa VR nie / tak / tak (w przyszłości możliwa) 5,2 nie / tak / tak (precyzyjnie zrealizowana) 5,3 nie / tak / nie 3,1
obraz i dźwięk 22% Gry 4K i UHD Blu-ray 5,6 Gry 4K tak, UHD Blu-ray nie 5,4 Gry 4K nie, UHD Blu-ray tak 4,6
Jakość obrazu / łączność / technologia poprawy obrazu bardzo wysoka / HDMI / HDR 5,9 bardzo wysoka / HDMI / HDR 5,8 bardzo wysoka/ HDMI / HDR 5,8
Gry 4K / maksymalne skalowanie / gry 4K z twardego dysku / 
4K Blu-ray / 4K ze streamingu

tak / 4K / tak / tak / tak 6,0 tak / 4K / tak / nie / tak 5,5 nie / 4K / tak / tak / tak 3,9

Obsługiwane formaty dźwięku wielokanałowego DD, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD, Atmos 6,0 DD, DTS, Dolby TrueHD, DTS HD, Atmos 6,0 DD, DTS, Dolby TrueHD 4,0
Odtwarzanie i zarządzanie muzyką, filmami, zdjęciami bardzo obszerne (proste, dużo aplikacji) 5,8 obszerne (proste, dużo aplikacji) 5,0 bardzo obszerne (proste, dużo aplikacji) 5,5
właściwości techniczne i wydajność 26% Cicho, zużycie energii umiarkowane 5,0 Głośno, dość wysokie zużycie energii 4,3 Cicho i szczędnie 5,0
Napęd optyczny Blu-ray 4K 6,0 Blu-ray 3D 5,5 Blu-ray 4K 6,0
Łączność / możliwość rozbudowy pamięci 3x USB 3.0, 2x HDMI, LAN / przez USB 5,3 3x USB 3.1, HDMI, LAN / przez USB 3,9 3x USB 3.0, 2x HDMI, LAN / przez USB 4,1
Standard Wi-Fi / częstotliwość Wi-Fi / Bluetooth (wersja) ac (867 Mb/s) / 2,4 GHz i 5 GHz / 4.0 LE 5,2 ac (867 Mb/s) / 2,4 GHz i 5 GHz / 4.0 LE 5,2 ac (867 Mb/s) / 2,4 GHz i 5 GHz / nie 4,6
Twardy dysk: faktyczna pamięć / typ / model / możliwość wymiany 1 TB / HDD / Seagate / nie 4,8 977 GB / HDD / Toshiba / tak 5,0 500 GB / HDD / Seagate / nie 4,0
Wbudowana pamięć operacyjna / rozszerzenie maksymalnie do bardzo dużo (12 GB) / tylko zewnętrzna 5,7 dużo (8 GB) / niemożliwe 4,5 dużo (8 GB) / niemożliwe 4,5
Hałas podczas pracy (internet / wideo / gry / stand-by) cicho (0,5 / 0,8 / 0,5 / 0,2 sona) 5,3 głośno (0,3 / 1,3 / 3,0 / 0,2 sona) 3,3 cicho (0,4 / 0,8 / 0,9 / 0,1 sona) 4,8
Maksymalny wzrost temperatury po jednej godzinie grania niski (od 25°C do 43°C) 4,9 niski (od 25°C do 46°C) 4,6 niski (od 25°C do 39°C) 5,2
Czas pracy kontrolera na akumulatorze / czas ładowania / 
ładowanie przez USB / wyświetlanie statusu / akumulator wymienny

bardzo długo (22.55 godzin) / tylko baterie 
w komplecie / tak / nie / nie

4,7 długo (7.07 godzin) / trochę długo  
(114 minut) / tak / nie / nie

5,0 bardzo długo (22.55 godzin) / tylko baterie 
w komplecie / tak / nie / nie

4,7

Koszty energii na rok / zużycie w grach / wideo / stand-by trochę wysokie (102,16 zł) / 145 /  
60,7 / 3 W

4,4 trochę wysokie (123,36 zł) / 180 /  
70 / 3 W

3,9 niskie (59,82 zł) / 82 /  
31 / 10 W

5,3

 jakość 100% bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,5
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