
Lenovo
K6 (K33a48) 
Cena: 605 zł

Nokia 
3 (TA1032)
Cena: 599 zł

Motorola 
Moto G4 Play (XT1602) 
Cena: 589 zł

MyPhone 
City 
Cena: 559 zł

LG 
K8 (2017) (M200n) 
Cena: 579 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 
układ graficzny: Adreno 505 
Liczba rdzeni / taktowanie: 8 / 1,4 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 7.0

Chipset: MediaTek MTK 6737 
układ graficzny: Mali-T720MP2 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,25 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 7.1.1

Chipset: Qualcomm Snapdragon 410 
układ graficzny: Adreno 306 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,2 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 6.0.1

Chipset: MediaTek MTK 6737 
układ graficzny: Mali-T720MP2 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,25 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 7.0

Chipset: Qualcomm Snapdragon 425 
układ graficzny: Adreno 308 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,4 GHz 
Ram / pamięć flash: 1,5 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 7.0

Jak duże są możliwości urządzenia? 40% 4,25 4,47 3,83 4,38 3,81
System operacyjny / data poprawki zabezpieczeń systemu / nakładka firmowa 5% Android 7.0 / 1 lipca 2017 / brak 5,00 Android 7.1.1 / 5 sierpnia 2017 / brak 6,00 Android 6.0.1 / 1 maja 2017 / brak 4,00 Android 7.0 / 5 czerwca 2017 / brak 5,00 Android 7.0 / 1 lipca 2017 / UX 5.0+ 5,00
Dual SIM 3% Dual SIM Standby (drugie gniazdo SIM współdzielone z kartą pamięci) 2,00 Dual SIM Standby 6,00 Dual SIM Standby 6,00 Dual SIM Standby (drugie gniazdo SIM współdzielone z kartą pamięci) 2,00 brak 1,00
Gniazdo karty pamięci 1% jest, microSDXC 6,00 jest, microSDXC 6,00 jest, microSDXC 6,00 jest, microSDXC 6,00 jest, microSDXC 6,00
Pojemność wbudowanej pamięci dostępna dla użytkownika 3% 8,53 GB 3,51 8 GB 3,33 8,83 GB 3,61 9,48 GB 3,83 7,36 GB 3,12
Współczynnik SAR (głowa / ciało ) 3% 0,618 / 1,167 W/kg 4,27 0,484 / 1,85 W/kg 3,71 0,445 / 1,48 W/kg 4,13 0,381 / 0,776 W/kg 4,92 0,433 / 1,22 W/kg 4,41
Modem 3G 1% 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00
Modem LTE 3% 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00
Bluetooth / Dioda IR / NFC / funkcja ładowania indukcyjnego / lokalizacja 5% Bluetooth 4.1 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93 Bluetooth 4.0 / nie / tak / nie / GPS, GLONASS 4,68 Bluetooth 4.1 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93 Bluetooth 4.1 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93 Bluetooth 4.2 / nie / tak / nie / GPS, GLONASS 4,68
Wyposażenie 2% ładowarka sieciowa, przewód USB, stereofoniczny zestaw 

słuchawkowy, wypychacz do szuflady kart
4,00 ładowarka sieciowa, przewód USB, zestaw słuchawkowy stereo, 

wypychacz do szuflady kart
4,00 ładowarka ze zintegrowanym przewodem USB 2,00 ładowarka sieciowa, przewód USB, zestaw słuchawkowy stereo, 

wypychacz do szuflady kart, folia ochronna na ekran
4,50 ładowarka sieciowa, przewód USB 3,00

Obsługiwane pasma Wi-Fi (standard wbudowanej karty) 2% 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00 2,4 GHz, 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n) 6,00 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00 2,4 GHz, 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n) 6,00 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00
Wydajność modułu Wi-Fi: w paśmie 2,4 GHz, odległość 5 / 10 metrów; 
w paśmie 5 GHz, odległość 5 / 10 metrów

1% 56,1 / 31,2 Mb/s;  
brak obsługi pasma 5 GHz

2,91 40,14 / 22,9 Mb/s; 
58 / 40,7 Mb/s

4,58 55,2 / 28,6 Mb/s; 
brak obsługi pasma 5 GHz

2,84 49,9 / 42,3 Mb/s; 
57,6 / 40,7 Mb/s

4,20 55,2 / 22,5 Mb/s; 
brak obsługi pasma 5 GHz

2,73

Czujniki 3% akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, kompas 4,00 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, krokomierz 4,00 akcelerometr, czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy 3,00 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia 3,00 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, krokomierz 4,00
Czytnik linii papilarnych 3% jest 6,00 brak 1,00 brak 1,00 jest 6,00 brak 1,00
Wymiary (wysokość x szerokość x grubość) 2% 142 x 71 x 9 mm 5,08 143 x 72 x 9 mm 4,99 144 x 72 x 10 mm 4,50 144 x 72,5 x 9,5 mm 4,70 145 x 72,5 x 8,5 mm 5,14
Waga 3% 139 g 4,61 140 g 4,59 143 g 4,52 143 g 4,52 143 g 4,52
Jak dobre są wyświetlacz i jakość dźwięku w urządzeniu? 20% 4,30 3,72 3,85 3,79 3,45
Technologia wykonania ekranu / rozdzielczość 3% LCD IPS / 1920 x 1080 pikseli 3,95 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60
Typ powierzchni ekranu brak danych Corning Gorilla Glass (brak danych o wersji) brak danych brak danych Corning Gorilla Glass 3
Jasność / kontrast statyczny 5% 379 cd/m2 / 1064:1 3,87 450 cd/m2 / 1056:1 4,14 385 cd/m2 / 1088:1 3,93 361 cd/m2 / 1243:1 4,04 317 cd/m2 / 826:1 3,31
Minimalna jasność świecenia ekranu dostępna z poziomu ustawień użytkownika 1% 4,28 cd/m2 5,31 20,71 cd/m2 2,00 11,6 cd/m2 3,77 14,3 cd/m2 3,20 3,16 cd/m2 5,55
Pokrycie przestrzeni barwowej sRGB / temperatura barwowa bieli 
w standardowym trybie pracy ekranu

5% 93,6 % / 8445 K 4,74 91,4 % / 9327 K 4,17 97,8 % / 9207 K 4,56 93,6 % / 8822 K 4,54 66 % / 7758 K 3,71

Multidotyk: maksymalna liczba jednocześnie rozpoznawanych 
punktów styku / kąty widzenia

2% 10 / bardzo dobre 5,50 10, ale dość chaotycznie zachowuje się dotyk podczas testu / 
dobre

4,00 10 / dobre 5,00 5 / bardzo dobre 4,50 10 / dostateczne 4,50

Jakość muzyki z wbudowanych głośników /  
na wyjściu słuchawkowym

3% dobra (brak tonów niskich, ale ogólnie brzmienie poprawne, jak na 
standardy smartfonowe, dwa głośniki) / dobra (niskie tony nieco 
zbyt powściągliwe)

4,25 dostateczna (brzmienie ciche, praktycznie pozbawione tonów 
niskich i z lekko przytłumioną górą pasma) / bardzo dobra 
(przyjemne brzmienie z minimalnie rozjaśnioną górą pasma)

4,00 dostateczna (brzmienie ciche, praktycznie pozbawione tonów 
niskich)  / bardzo dobra (przyjemne, otwarte i pełne brzmienie)

4,00 dostateczna (brzmienie ciche, praktycznie pozbawione tonów niskich, 
ale również bez nadmiernej agresji)  / dobra (brzmienie nieco 
rozjaśnione, tony niskie obecne, ale sprawiają wrażenie podkolorowa-
nych i przez to mniej precyzyjnych, a czasami wręcz dudniących)

3,50 mierna (brzmienie ciche, praktycznie wyłącznie agresywne, syczące 
tony wysokie, bez średnicy i dołu pasma akustycznego) /  
bardzo dobra (przyjemne, pełne brzmienie)

3,50

Jakość dołączonych słuchawek 1% mierna (dźwięk płaski, cichy, praktycznie zerowe tłumienie hałasów 
płynących z otoczenia)

2,00 dostateczna (dźwięk pozbawiony niskich rejestrów, nieco zbyt 
uwypuklona średnica spłaszcza brzmienie, praktycznie zerowe 
tłumienie hałasów z otoczenia)

3,00 brak w zestawie 1,00 dostateczna (dźwięk płaski, brak tonów niskich, przyzwoite 
tłumienie hałasów płynących z otoczenia)

2,50 brak w zestawie 1,00

Jak dobra jest obsługa i jakość wykonania? 25% 4,40 3,82 4,15 3,68 3,94
Jakość wykonania urządzenia 4% dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 3,50 dobra 3,50 dobra 3,50
Przyciski sterujące pracą smartfona / wygoda obsługi włącznik, regulacja głośności, dotykowe przyciski sterowania pracą 

systemu pod ekranem bez podświetlenia / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, dotykowe przyciski sterowania pracą 

systemu pod ekranem bez podświetlenia / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, wirtualne przyciski sterowania pracą 

systemu / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, wirtualne przyciski sterowania pracą 

systemu / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, wirtualne przyciski sterowania pracą 

systemu / bardzo dobra
4,50

Płynność działania systemu operacyjnego i aplikacji 4% dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00
Wydajność w benchmarkach (Antutu Benchmark / Geekbench 4 (wiele wątków) 
/ PCMark Work 2.0 / GFXBench T-Rex / 3DMark IceStrom Unlimited)

7% dobra (43 183 punkty / 2592 punkty / 3431 punktów /  
15 punktów / 9489 punktów)

4,38 dostateczna (28 125 punktów / 1416 punktów / 2676 punktów / 
10 punktów / 3638 punktów)

3,31 dostateczna (28 551 punktów / 1335 punktów / 3000 punktów / 
9,6 punktu / 4411 punktów)

3,38 dostateczna (28 768 punktów / 1523 punkty / 2625 punktów /  
11 punktów / 3701 punktów)

3,39 dostateczna (30 339 punktów / 1535 punktów / 3234 punkty /  
6,4 punktu / 5095 punktów)

3,33

Akumulator: typ / pojemność / możliwość samodzielnej wymiany litowo-jonowy / 3000 mAh / nie litowo-jonowy / 2630 mAh / nie litowo-polimerowy / 2800 mAh / tak litowo-jonowy / 2400 mAh / nie litowo-jonowy / 2500 mAh / tak
Czas działania podczas testu odtwarzania filmu HD (godziny:minuty) 5% 7:47 4,13 6:06 3,38 9:30 4,89 5:11 2,97 6:50 3,70
Ubytek energii: podczas słuchania muzyki przez 1 godzinę* / po całonocnym czuwaniu 5% 4 % / 1 % 5,34 3 % / 5 % 4,67 3 % / 3 % 5,11 4 % / 4 % 4,67 4 % / 1 % 5,34
Jak dobrą jakość mają rejestrowane zdjęcia i filmy? 15% 4,00 4,00 4,33 3,67 4,33
Rozdzielczość przedniej / tylnej (lampa doświetlająca scenę) 8 Mpix / 13 Mpix (LED) 8 Mpix / 8 Mpix (LED) 5 Mpix / 8 Mpix (LED) 5 Mpix / 13 Mpix (LED) 5 Mpix / 13 Mpix (LED)
Jakość wykonywanych zdjęć 10% kadry poprawnie naświetlone, o naturalnych kolorach i dużej ilości 

szczegółów, przynajmniej jak na tę klasę smartfona; zdjęcia z lampą 
mają wyraźnie ocieploną tonację i zwykle, przy akceptowalnym 
oświetleniu, lepiej uchwycić scenę bez pomocy lampy LED, choć 
wówczas aparat stosuje dość długie czasy naświetlania – przyda się 
stabilny chwyt, ale warto

4,00 aparat smartfona ma tendencję do nadmiernego czuwania nad 
możliwością pojawienia się elektronicznego szumu na zdjęciach – 
w efekcie tego wiele kadrów sprawia wrażenie dość miękkich, 
a złożone elementy w tle stają się zbytnio pozbawione faktury; 
zdjęcia są jednak poprawnie naświetlone i mają naturalne kolory; 
błysk lampy doświetlającej jest szeroki i efektywny, a wykonane 
z nim zdjęcia również mają naturalne barwy

4,50 bardzo dobra ostrość i naturalna kolorystyka zdjęć w dobrych 
warunkach oświetleniowych; często niezadowalające efekty pracy 
automatycznej funkcji HDR (aureole) – warto z niej zrezygnować, 
o ile to możliwe, słabsze możliwości w zakresie zdjęć makro, mało 
wydajny błysk diody doświetlającej fotografowaną scenę – wykonane 
z nią kadry są często zbyt ciemne, ale zawierają dużo szczegółów

4,50 dobra ostrość i ustawienie parametrów ekspozycji, kolorystyka 
zdjęć pozornie wydaje się neutralna, ale aparat nie radzi sobie 
dobrze z silnie czerwonymi obiektami, które mają mocno podbitą 
saturację i tracą sporo szczegółów ze swojej tekstury; zauważalny 
spadek ostrości na bokach kadru, zdjęcia wykonane z lampą LED 
sprawiają wrażenie nazbyt płaskich

4,00 kadry w świetle dziennym poprawnie naświetlone, o naturalnych 
kolorach i dużej ilości szczegółów, nieco traci jednak dalszy plan, 
na którym często widać działanie nadmiernego odszumiania (obraz 
staje się nazbyt rozmyty); zdjęcia z lampą LED również zawierają 
dużą ilość szczegółów, jedynie emituje ona dość wąski strumień 
światła

4,50

Maksymalna rozdzielczość nagrywanych sekwencji wideo (płynność) 1080 (30p) 720 (30p) 1080 (30p) 720 (30p) 1080 (30p)
Jakość nagranych sekwencji wideo 5% dobra ilość detali odwzorowywanych na obrazie, płynna zmiana 

ekspozycji i stabilne ustawienie zoomu, naturalne kolory, zoom 
mógłby jednak pracować z nieco mniej zauważalnym skokiem 
i mniejszą nerwowością

4,00 ilość rejestrowanych szczegółów wyraźnie niższa niż w wypadku 
urządzeń zapisujących filmy w rozdzielczości Full HD, podczas 
panoramowania widoczne lekkie szarpanie płynności obrazu 
i bardzo drobne, ale dostrzegalne doostrzenia, zoom silnie skokowy

3,00 filmy mają naturalną tonację barw i dobrą ilość szczegółów, ale 
podczas panoramowania sceny obraz ulega lekkiemu rozmyciu, 
a także pojawiają się zauważalne, niepotrzebne korekcje ustawień 
systemu autofokus

4,00 nie da się ukryć, że City rejestruje filmy jedynie o jakości HD – ilość 
detali jest wyraźnie ograniczona, podczas panoramowania sceny widać 
lekkie skokowe poruszanie się dużych obiektów; silnie skokowy zoom 
cyfrowy praktycznie bezużyteczny podczas filmowania, kolorystyka filmu 
neutralna, a ustawione parametry ekspozycji poprawne

3,00 filmy mają naturalną tonację barw i dobrą ilość szczegółów, ale 
podczas panoramowania sceny obraz ulega lekkiemu rozmyciu, 
zoom pozwala na dość precyzyjną kontrolę ustawienia, ale widać 
jego skokową pracę

4,00

 Jakość 100% dobra 4,26 dobra 4,09 dobra 3,99 dobra 3,98 dobra 3,85
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Asus 
Zenfone Live (ZB501KL) 
Cena: 599 zł

Sony 
Xperia E5 (F3311) 
Cena: 599 zł

LG 
K10 (2016) (K420n) 
Cena: 574 zł

Alcatel 
A3 (5046D) 
Cena: 553 zł

Kruger&Matz 
FLow 5 (KM0446) 
Cena: 449 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Chipset: Qualcomm Snapdragon 410 
układ graficzny: Adreno 306 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,2 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 6.0.1

Chipset: Mediatek MT6735 
układ graficzny: Mali-T720MP2 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,3 GHz 
Ram / pamięć flash: 1,5 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 6.0

Chipset: Qualcomm Snapdragon 410 
układ graficzny: Adreno 306 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,2 GHz 
Ram / pamięć flash: 1,5 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5,3 cala 
system operacyjny: Android 6.0

Chipset: Mediatek MT6737 
układ graficzny: Mali-T720MP2 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,25 GHz 
Ram / pamięć flash: 1,5 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cali 
system operacyjny: Android 6.0

Chipset: MediaTek MTK 6737 
układ graficzny: Mali-T720MP2 
Liczba rdzeni / taktowanie: 4 / 1,25 GHz 
Ram / pamięć flash: 2 GB / 16 GB 
Przekątna ekranu: 5 cala 
system operacyjny: Android 7.0

Jak duże są możliwości urządzenia? 40% 3,84 3,72 3,45 4,13 4,05
System operacyjny / data poprawki zabezpieczeń systemu / nakładka firmowa 5% Android 6.0.1 / 1 lipca 2017 / Asus ZenUI 3.5 4,50 Android 6.0 / 5 września 2016 / Timescape UI 2,50 Android 6.0 / 1 pażdziernika 2016 / UX 5.0 2,50 Android 6.0 / 5 marca 2017 / brak 3,50 Android 7.0 / 5 lipca 2017 / brak 5,00
Dual SIM 3% Dual SIM Standby (drugie gniazdo SIM współdzielone z kartą pamięci) 2,00 brak 1,00 brak 1,00 Dual SIM Standby 6,00 Dual SIM Standby 6,00
Gniazdo karty pamięci 1% jest, microSDXC 6,00 jest, microSDXC 6,00 jest, microSDHC 5,00 jest, microSDHC 5,00 jest, microSDXC 6,00
Pojemność wbudowanej pamięci dostępna dla użytkownika 3% 6,85 GB 2,95 7,47 GB 3,16 8,8 GB 3,60 9,01 GB 3,67 9,9 GB 3,97
Współczynnik SAR (głowa / ciało ) 3% 0,48 / 0,29 W/kg 5,32 0,458 / 0,461 W/kg 5,16 0,462 / 1,48 W/kg 4,11 1,19 / 1,64 W/kg 3,20 0,436 / 0,991 W/kg 4,64
Modem 3G 1% 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00 42,2 Mb/s 5,00
Modem LTE 3% 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00 150 Mb/s (kategoria 4.) 4,00
Bluetooth / Dioda IR / NFC / funkcja ładowania indukcyjnego / lokalizacja 5% Bluetooth 4.0 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93 Bluetooth 4.0 / nie / tak / nie / GPS, GLONASS 4,68 Bluetooth 4.1 / nie / tak / nie / GPS, GLONASS 4,68 Bluetooth 4.2 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93 Bluetooth 4.0 / nie / nie / nie / GPS, GLONASS 3,93
Wyposażenie 2% ładowarka sieciowa, przewód USB 3,00 ładowarka sieciowa, przewód USB 3,00 ładowarka sieciowa, przewód USB 3,00 ładowarka sieciowa, przewód USB, zestaw słuchawkowy stereo 4,00 ładowarka sieciowa, przewód USB, folia ochronna fabrycznie 

naklejona na ekran
3,50

Obsługiwane pasma Wi-Fi (standard wbudowanej karty) 2% 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00 2,4 GHz, 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n) 6,00 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 4,00 2,4 GHz, 5 GHz (w praktyce 5 GHz nie działa) (IEEE 802.11 a/b/g/n) 4,00
Wydajność modułu Wi-Fi: w paśmie 2,4 GHz, odległość 5 / 10 metrów; 
w paśmie 5 GHz, odległość 5 / 10 metrów

1% 47,6 / 28,6 Mb/s; 
brak obsługi pasma 5 GHz

2,71 48,9 / 42,4 Mb/s; 
55,8 / 21,7 Mb/s

4,70 54,6 / 33,2 Mb/s; 
brak obsługi pasma 5 GHz

2,92 47,3 / 35,5 Mb/s; 
brak obsługi pasma 5 GHz

2,83 47,3 / 23 Mb/s; 
0 / 0 Mb/s

3,10

Czujniki 3% akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, kompas 4,00 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, kompas 4,00 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, kompas 4,00 akcelerometr, kompas, funkcja czujnika zbliżeniowego realizowana za pomocą dotyku ekranu 2,50 akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia 3,00
Czytnik linii papilarnych 3% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 jest 6,00 brak 1,00
Wymiary (wysokość x szerokość x grubość) 2% 141 x 72 x 8 mm 5,50 143 x 70 x 8,5 mm 5,33 147 x 75 x 10 mm 4,21 142 x 71 x 9 mm 5,08 144 x 73 x 9,5 mm 4,67
Waga 3% 121 g 5,04 143 g 4,52 142 g 4,54 151 g 4,33 177 g 3,72
Jak dobre są wyświetlacz i jakość dźwięku w urządzeniu? 20% 3,93 3,98 3,64 3,47 3,36
Technologia wykonania ekranu / rozdzielczość 3% LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60 LCD IPS / 1280 x 720 pikseli 2,60
Typ powierzchni ekranu brak danych brak danych Corning Gorilla Glass 3 brak danych brak danych
Jasność / kontrast statyczny 5% 455 cd/m2 / 927:1 3,99 522 cd/m2 / 1003:1 4,36 321 cd/m2 / 1489:1 4,21 354 cd/m2 / 1146:1 3,88 363 cd/m2 / 1012:1 3,74
Minimalna jasność świecenia ekranu dostępna z poziomu ustawień użytkownika 1% 7,21 cd/m2 4,69 40,17 cd/m2 2,00 4,43 cd/m2 5,28 12,95 cd/m2 3,48 13,36 cd/m2 3,40
Pokrycie przestrzeni barwowej sRGB / temperatura barwowa bieli 
w standardowym trybie pracy ekranu

5% 91,3 % / 8528 K 4,58 92,7 % / 7431 K 5,21 71,05 % / 9093 K 3,28 92,4 % / 9355 K 4,21 89,7 % / 9286 K 4,11

Multidotyk: maksymalna liczba jednocześnie rozpoznawanych 
punktów styku / kąty widzenia

2% 10 / bardzo dobre 5,50 5 / bardzo dobre 4,50 10 / dobre 5,00 3 / dostateczne 3,00 2 / dobre 3,00

Jakość muzyki z wbudowanych głośników /  
na wyjściu słuchawkowym

3% dostateczna (brzmienie ciche, praktycznie pozbawione tonów 
niskich, ale bez nadmiernej agresji) / dobra (niskie tony nieco zbyt 
powściągliwe)

3,75 dostateczna (brzmienie ciche, praktycznie pozbawione tonów 
niskich) / bardzo dobra (przyjemne brzmienie z minimalnie zbyt 
powściągliwą górą pasma)

4,00 dostateczna (efektywne, ale i silnie agresywne, syczące tony 
wysokie, praktycznie bez średnicy i dołu pasma akustycznego, 
wyraźnie lepiej, gdy telefon leży na blacie) / bardzo dobra 
(brzmienie pełne, przyjemne, nieco zbyt mało otwarte i szczegółowe 
w środkowej części pasma)

3,75 mierna (brzmienie ciche, praktycznie wyłącznie agresywne, syczące 
tony wysokie, bez średnicy i dołu pasma akustycznego) / dobra 
(niskie tony nieco zbyt powściągliwe)

3,25 mierna (agresywne, syczące tony wysokie, praktycznie bez średnicy 
i dołu pasma akustycznego) / dobra (brzmienie przyjemne, 
momentami nieco rozjaśnione, scena muzyczna minimalnie 
ograniczona)

3,25

Jakość dołączonych słuchawek 1% brak w zestawie 1,00 brak w zestawie 1,00 brak 1,00 mierna (dźwięk płaski, zupełny brak tonów niskich, zbyt agresywna 
góra, bardzo słabe tłumienie hałasów płynących z otoczenia)

2,00 brak 1,00

Jak dobra jest obsługa i jakość wykonania? 25% 3,63 3,74 4,00 3,55 3,41
Jakość wykonania urządzenia 4% dobra 3,50 dobra 3,50 dobra 3,50 dostateczna 3,00 dobra 3,50
Przyciski sterujące pracą smartfona / wygoda obsługi włącznik, regulacja głośności, dotykowe przyciski sterowania pracą 

systemu pod ekranem bez podświetlenia / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, wirtualne przyciski sterowania pracą 

systemu / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności (na tylnym panelu), wirtualne przyciski 

sterowania pracą systemu / dobra
4,00 włącznik, regulacja głośności, wirtualne przyciski sterowania pracą 

systemu / bardzo dobra
5,00 włącznik, regulacja głośności, dotykowe przyciski sterowania pracą 

systemu pod ekranem bez podświetlenia / bardzo dobra
5,00

Płynność działania systemu operacyjnego i aplikacji 4% dostateczna 3,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dostateczna 3,00 dostateczna 3,00
Wydajność w benchmarkach (Antutu Benchmark / Geekbench 4 (wiele wątków) / 
PCMark Work 2.0 / GFXBench T-Rex / 3DMark IceStrom Unlimited)

7% dostateczna (27 211 punktów / 1377 punktów / 2540 punktów / 
11 punktów / 4768 punktów)

3,37 dobra (32 516 punktów / 1537 punktów / 2815 punktów /  
15 punktów / 5206 punktów)

3,76 dostateczna (28 556 punktów / 1329 punktów / 2787 punktów / 
9,6 punktu / 4356 punktów)

3,34 dostateczna (29 071 punktów / 1547 punktów / 2412 punktów / 
10 punktów / 3666 punktów)

3,30 dostateczna (28 529 punktów / 1508 punktów / 2608 punktów / 
10 punktów / 3694 punkty)

3,33

Akumulator: typ / pojemność / możliwość samodzielnej wymiany litowo-jonowy / 2650 mAh / brak litowo-polimerowy / 2300 mAh / brak litowo-jonowy / 2300 mAh / tak litowo-jonowe / 2460 mAh / nie litowo-jonowy / 2000 mAh / tak
Czas działania podczas testu odtwarzania filmu HD (godziny:minuty) 5% 5:30 3,11 5:11 2,97 6:30 3,56 6:13 3,43 4:40 2,74
Ubytek energii: podczas słuchania muzyki przez 1 godzinę* / po całonocnym czuwaniu 5% 3 % / 3 % 5,11 4 % / 5 % 4,45 2 % / 1 % 5,78 3 % / 4 % 4,89 5% / 4% 4,45
Jak dobrą jakość mają rejestrowane zdjęcia i filmy? 15% 4,00 4,00 4,33 3,00 3,33
Rozdzielczość przedniej / tylnej (lampa doświetlająca scenę) 5 Mpix / 13 Mpix (LED) 5 Mpix / 13 Mpix (LED) 5 Mpix / 13 Mpix (LED) 5 Mpix / 13 Mpix (LED) 2 Mpix / 8 Mpix (LED)
Jakość wykonywanych zdjęć 10% zdjęcia w oświetleniu dziennym z naciskiem na zachowanie 

szczegółów w jasnych obszarach, a więc nierzadko okazują się nazbyt 
ciemne; kolory średnio naturalne – przesaturowane, dobra ilość 
detali, zdjęcia z lampą doświetlającą mają bardzo zimną kolorystykę 
i aparat stosuje wysokie ISO (700–800), co wyraźnie pogarsza jakość 
odzwierciedlanych szczegółów – lampę błyskową warto zatem 
stosować dopiero w ostateczności

4,00 cyfrówka Sony jest poprawna i dość klasyczna – zdjęcia są 
ostrzejsze w środku kadru i bardziej rozmyte na jego brzegach, 
kolorystyka w dobrym świetle zastanym dość neutralna, niezbyt 
imponujące możliwości makro; zdjęcia z lampą mają silnie 
ocieploną, a więc niezbyt naturalną kolorystykę, bez niej noszą zaś 
znamiona zbyt silnej obróbki cyfrowej – wyostrzanie i odszumianie

4,00 kadry w świetle dziennym poprawnie naświetlone, o naturalnych 
kolorach i dużej ilości szczegółów, dalszy plan często zauważalnie 
zmasakrowany obróbką cyfrową, zdjęcia z lampą LED również 
prezentują wiele szczegółów, choć lampa LED emituje niezbyt wąski 
strumień światła

4,50 w dobrych warunkach oświetleniowych poprawna – sporo 
szczegółów, neutralna kolorystyka, nie zawsze efektywna praca 
systemu autofocus, w słabszym świetle szybko rośnie czułość ISO 
(do wysokiego 1200–1600), co degraduje widoczne detale, wysokie 
czułości ISO są również stosowane podczas fotografowania z lampą 
błyskową LED

3,00 kadry w świetle dziennym poprawnie naświetlone, o naturalnych 
kolorach i dobrej ilości szczegółów, sporo artefaktów wynikających 
z obróbki cyfrowej, szczególnie dostrzegalnych na elementach 
z dalszego planu, lampa doświetlająca LED jest tak słaba,  
że w zasadzie nie ma najmniejszego sensu z niej korzystać – nawet 
nie oświetlimy nią dobrze z bliska dziurki od klucza

3,50

Maksymalna rozdzielczość nagrywanych sekwencji wideo (płynność) 1080 (30p) 1080 (30p) 1080 (30p) 720 (30p) 720 (30p)
Jakość nagranych sekwencji wideo 5% podczas filmowania, podobnie jak podczas wykonywania zdjęć, 

aparat ma tendencję do bardzo zachowawczego ustawiania 
parametrów ekspozycji – obraz często może być minimalnie zbyt 
ciemny, kolorystyka naturalna, dobra ilość detali, zoom 
dostrzegalnie skokowy, ale w razie potrzeby użyteczny

4,00 filmy zawierają wiele szczegółów, ale ich ostrość zauważalnie 
maleje podczas panoramowania sceny, niezbyt atrakcyjnie 
prezentują się też dość nerwowe, a więc łatwo dostrzegalne zmiany 
ustawień ekspozycji (jasności obrazu)

4,00 filmując K10 (2016), trzeba dość uważnie przyłożyć się do 
stabilnego trzymania telefonu, kolorystyka filmów i ilość 
odzwierciedlanych detali – dobra, podczas panoramowania sceny 
dostrzegalna lekka skokowość poruszania się dużych obiektów

4,00 poprawna ilość szczegółów przy dobrym oświetleniu filmowanej 
sceny, wyraźnie skokowa regulacja ekspozycji przy panoramowaniu 
sceny, silnie skokowa praca zoomu cyfrowego sprawia, że staje się 
on właściwie bezużyteczny w czasie filmowania

3,00 na filmie o rozdzielczości HD widać niedosyt ilości szczegółów oraz 
dostrzegalne schodki na ukośnych liniach, kolorystyka filmu 
poprawna, płynność akceptowalna, także podczas panoramowania 
sceny, ale silnie skokowy zoom praktycznie bezużyteczny, podobnie 
jak diodowa lampa LED

3,00

 Jakość 100% dobra 3,83 dobra 3,82 dobra 3,76 dobra 3,68 dobra 3,64
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