
4 5 6 72 3LG 
55UH8507 
Cena: 4800 zł

Panasonic 
TX-50DX730E 
Cena: 3700 zł

Samsung 
UE55KU6670 
Cena: 4300 zł

Sony 
KD-55XD8505 
Cena: 4800 zł

Sony 
KD-49XD8005 
Cena: 3500 zł

Philips 
55PUS6501 
Cena: 3500 zł

Samsung 
UE55KU6500 
Cena: 3750 zł

Podsumowanie 
wyników testu

seria: UH850  
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)  
inne dostępne rozmiary:  
124 cm, 49UH8507: 4100 zł;  
152 cm, 60UH8507: 6000 zł

seria: DX730 
Przetestowana wielkość ekranu: 127 cm (50 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
147 cm, TX-58DX730: 5000 zł

seria: KU6670 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)  
inne dostępne rozmiary:  
109 cm, UE43KU6670: 3300 zł;  
124 cm, UE49KU6670: 3600 zł

seria: XD85 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali) 
inne dostępne rozmiary:  
165 cm, KD-65X8505: 8000 zł;  
190 cm, KD-75XD8505: 14 200 zł 

seria: XD80 
Przetestowana wielkość ekranu: 124 cm (49 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
140 cm, KD-55X8005: 4000 zł 

seria: PUS6501 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali) 
inne dostępne rozmiary: 
109 cm, 43PUS6501: 2700 zł;  
123 cm, 49PUS6501: 3000 zł

seria: KU6500 
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)  
inne dostępne rozmiary: 
109 cm, UE43KU6500: 2700 zł;
124 cm, UE49KU6500: 3000 zł; 
165 cm, UE65KU6500: 6000 zł; 
198 cm, UE78KU6500: 14 500 zł

Jak dobre są obraz i dźwięk? Kolory są praktycznie doskonałe, ostrość 
znakomita, dźwięk porządny

4,87 Obraz z naturalnymi kolorami i wysokim kontrastem 
podobał się w teście, dźwięk jest porządny

4,66 Obraz jest bardzo ostry z nieomal naturalnymi 
kolorami, dźwięk trochę metaliczny, ale OK 

4,66 Obraz jest bardzo ostry z naturalnymi kolorami, 
dźwięk jest niemal pozbawiony basów

4,52 Obraz jest bardzo ostry i ma naturalne kolory, 
dźwięk jest płaski i ma kiepskie basy

4,55 Obraz jest jasny i ostry, trochę chłodny i twardy. 
Ruchy trochę nieostre. Dźwięk porządny

4,49 Obraz jest bardzo ostry z niemal doskonałymi 
kolorami, dźwięk jest trochę metaliczny, ale OK 

4,65

Czy telewizor ma wszystkie istotne łącza? Tak, włącznie z Wi-Fi 5,46 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,39 Telewizor ma istotne łącza, ale nie ma gniazda 
słuchawkowego

4,34 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,56 Tak, włącznie Wi-Fi 5,49 Tak, włącznie z Wi-Fi 5,21 Telewizor ma istotne złącza, ale nie ma gniazda 
słuchawkowego

4,34

Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor? Mediaplayer dla USB i sieci, wybór aplikacji jest 
dobry, 3D (2 pary okularów w komplecie), 
nagrywanie USB

5,07 Dobry mediaplayer, dobry wybór aplikacji,  
nagrywanie przez USB niezależnie od bieżącego 
programu

5,30 Wszystko co istotne z mediaplayerem, dobry 
wybór aplikacji i nagrywanie przez USB

5,07 Mediaplayer dla USB i sieci, dobry wybór 
aplikacji w Google Play Store, nagrywanie USB

5,64 Mediaplayer dla USB i sieci, nagrywanie przez 
USB, dobry wybór aplikacji w Google Play Store

5,64 Dobry mediaplayer, dobry wybór aplikacji 
z wieloma grami, nagrywanie USB

5,18 Brak nagrywania przez USB, poza tym 
w porządku

2,80

Jak łatwa jest obsługa? Piękne, animowane menu, pilot reaguje pewnie 
na ruchy ręki

4,97 Bardzo prosta z dużymi klawiszami na pilocie 5,04 Samsung zdecydowanie okroił pilota i menu, 
dzięki temu obsługa jest prosta

4,76 Bardzo prosta 4,55 Ze względu na zagmatwane menu i ciasny układ 
klawiszy na pilocie wymaga trochę przyzwyczajenia

4,11 Bardzo prosta 4,32 Samsung zdecydowanie okroił pilota i menu, 
dzięki temu obsługa jest prosta

5,06

Jak wysokie jest zużycie energii? Niskie (85 W, klasa wydajności energetycznej A+) 5,31 Niskie (88 W, klasa wydajności energetycznej A) 5,46 Niskie (70 W, klasa wydajności energetycznej A) 5,45 Niskie (103 W, klasa wydajności energetycznej A) 5,32 Niskie (93 W, klasa wydajności energetycznej A) 5,41 Przy tej wielkości niskie (105 W, klasa wydajności 
energetycznej A)

5,12 Bardzo niskie (60 W, klasa wydajności 
energetycznej A)

5,55

 Jakość bardzo dobra 4,93 bardzo dobra 4,89 bardzo dobra 4,77 bardzo dobra 4,72 bardzo dobra 4,71 bardzo dobra 4,63 bardzo dobra 4,52

nowości w modelach na rok 2017. 
Czy warto czekać na następcę?

55sJ8107
Następca ma obsługiwać HDR włącznie z Dolby Vision, 
LG po nowych filtrach nanokomórkowych obiecuje sobie 
szczególnie czyste kolory. Cena: około 7200 złotych

tX-49eX730
Wyposażenie jest takie samo jak u poprzednika, 
również jakość i cena nie powinny się wiele zmienić

Następca jeszcze nieznany kd-55Xe8505
Nowości Androida 6 oraz ulepszone wyszukiwanie 
głosowe otrzymają także poprzednie modele, zmian 
hardware’owych prawie nie ma. Cena: 5750 zł

kd-49Xe8005
Następca ma Androida 6, aktualizacja do 7 powinna 
nastąpić w trakcie roku – jednak otrzyma ją też 
poprzedni model. Cena: 4400 zł

55Pus6482
W następcy Ambilight świeci nie w dwóch kierunkach, 
ale w trzech, a głośniki są widoczne pod ekranem.  
Cena: 4500 zł

ue55mu6500
W nowych modelach Samsung dopracował koncepcję 
obsługi prostym pilotem i dodał sterowanie głosowe. 
Cena: około 6000 zł
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