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*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 
2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

Wyniki testu w szczegółach waga ocena

Producent, model Nintendo 3DS

Serwis
Okres gwarancji* 5% 2 lata 4,00
Miejsce zgłoszenia reklamacji 1% w miejscu zakupu 4,00
Strona WWW producenta 1% www.nintendo.pl 6,00
Serwis suma 7%  ocena 4,29

Jakość obrazu
Wielkość ekranu 5% górny ekran – 3,5 cala (8,89 cm), dolny ekran – 3 cale (7,62 cm) 6,00
Rozdzielczość ekranu 2% górny ekran – 400x240 pikseli (800x240 pikseli fizycznie),  

dolny ekran – 320x240 pikseli
5,00

Wierność kolorów 3% tryb 2D – 71%, tryb 3D – 86% 3,88
Wierność detali 3% tryb 2D – 26%, tryb 3D – 23% 2,00
Jakość powłoki antyrefleksyjnej ekranu głównego 2% bardzo słaba 2,00
Maksymalna jasność ekranu głównego 2% tryb 2D – 124 cd/m2, tryb 3D – 62 cd/m2 2,85
Współczynnik kontrastu dla ekranu głównego 3% tryb 2D – 300:1, tryb 3D – 141:1 3,75
Czytelność tekstów na ekranie 2% bardzo dobra 5,00
Czytelność grafiki (obraz statyczny) 2% dobra 4,00
Czytelność ruchomego obrazu 2% dobra 4,00
Jakość obrazu suma 26%  ocena 4,02

Jakość dźwięku
Test słuchowy 9% odtwarzanie w stereo, w brzmieniu dominują tony wysokie 1,51
Jakość dźwięku suma 9%  ocena 1,51

Obsługa
Wygoda trzymania konsoli i obsługi przycisków sterujących grą 7% bardzo dobra 5,00
Dostęp do elementów konsoli wymagających obsługi 5% celujący 6,00
Przygotowanie konsoli do pracy 4% bardzo łatwe 6,00
Obsługa suma 16%  ocena 5,56

Wyposażenie
Liczba elementów kontrolujących pracę konsoli 3% dużo (10) 5,00
Opcja zapisu stanu gry 3% jest 6,00
Moźliwość gry wieloosobowej z innymi konsolami 2% jest (w sieci bezprzewodowej) 6,00
Wyposażenie suma 8%  ocena 5,63

Jakość komunikacji bezprzewodowej

Zasięg działania w otwartej przestrzeni 4% bardzo duży (115 metrów) 6,00
Zasięg działania w budynku 4% bardzo mały (18 metrów) 3,42
Wrażliwość na zakłócenia ze strony kuchenki mikrofalowej, 
telefonu DECT, stacji bazowej DECT, telefonu komórkowego

2% niewykrywalna 6,00

Jakość komunikacji bezprzewodowej suma 10%  ocena 4,97

Inne
Czas pracy na akumulatorze 3% tryb 2D – 3 godziny 54 minuty, tryb 3D – 3 godziny 3,00
Waga z akumulatorem 2% 235 gramów 3,00
Dołączone gry 1% 1 (Face Raiders) 4,00
Gniazdo słuchawkowe/wbudowany mikrofon/wbudowany głośnik 1% jest/jest/jest 6,00
Inne suma 7%  ocena 3,57

Test wytrzymałości
Test upadku/zużycia elementów mechanicznych/odporności 
na pył/odporności na wilgoć

17% wszystkie zaliczone 6,00

Test wytrzymałości suma 17%  ocena 6,00

Ocena pośrednia 100% 4,59
Punkty dodatnie i ujemne możliwość wyświetlania zdjęć i odtwarzania muzyki +0,05

wyświetlanie obrazu 3D bez konieczności stosowania okularów +0,50

Jakość bardzo dobra 5,14
Cena 999 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 983 zł (www.pixmania.pl)
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