
dla porównania

Samsung 
Galaxy a5 (2017) 
Cena: 1800 zł

Samsung 
Galaxy a3 (2017) 
Cena: 1400 zł

Samsung 
Galaxy S7 
Cena: 2600 zł

Podsumowanie 
wyników testu

CPu / Ram: Exynos 7880 (8x 1,9 GHz) / 3 GB 
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,2 cala / 1920 x 1080 
aparat główny / przedni: 16 Mpix / 16 Mpix 
system operacyjny / sim: Android 6.0.1 / nano 
wymiary: 145,5 x 72,4 x 7,92 mm

CPu / Ram: Exynos 7870 (8x 1,6 GHz) / 2 GB 
wyświetlacz / rozdzielczość: 4,7 cala / 1280 x 720 
aparat główny / przedni: 8 Mpix / 13 Mpix 
system operacyjny / sim: Android 6.0.1 / nano 
wymiary: 135,5 x 66,7 x 7,92 mm

CPu / Ram: Exynos 8890 (4x 2,6 GHz + 4x 1,6 GHz) / 4 GB 
wyświetlacz / rozdzielczość: 5,1 cala / 2560 x 1440 
aparat główny / przedni: 5 Mpix / 12 Mpix 
system operacyjny / sim: Android 6.0.1 / nano 
Wymiary: 142 x 70 x 8 mm

Jak dobre jest wyposażenie? 37% Jasny wyświetlacz, jakość zdjęć OK 4,67 Jasny wyświetlacz, jakość zdjęć OK 4,51 Bardzo jasny wyświetlacz, dobry aparat 5,05
Ekran: jasność / kontrast jasny (616,5 cd/m2) / bardzo wysoki (3582:1) jasny (642,5 cd/m2) / bardzo wysoki (3779:1) bardzo jasny (719 cd/m2) / bardzo wysoki (3277:1) 
Jakość zdjęć w teście wizualnym (przy świetle dziennym) / opóźnienie migawki lekko zaszumione (ocena: 3,83) / 0,13 s trochę mało szczegółów (ocena: 3,89) / 0,14 s bardzo porządne (4,46) / 0,22 s
Test wizualny jakości zdjęć aparatu przy słabym świetle (ocena) / z lampą mało szczegółów (2,0) / ciemne (2,8) nieostre, szumy (2,0) / mało szczegółów (2,8) przeszkadzające szumy (2,6) / obwódki barwne (3,3) 
Aparat przedni: jakość obrazu nieostre, przekłamane kolory (ocena 3,17) trochę niska, ale jeszcze dużo szczegółów (ocena 4,45) wysoka (ostre, mało szumów; ocena: 4,59)  
Wewnętrzna pamięć (dostępna) / możliwość rozszerzenia / zapis 
aplikacji na karcie pamięci

mało (20,8 GB) / tak (do 200 GB) / nie za mało (8,7 GB) / tak (do 200 GB) / nie mało (24,81 GB) / tak (do 200 GB) / nie

Jak dobra jest obsługa? 22% Łatwa i naprawdę szybka 5,17 Poręczny telefon, obsługa łatwa i szybka 5,15 Bardzo szybko i łatwo 5,33
Szybkość obsługi / pracy szybko / szybko szybko /szybko bardzo szybko / bardzo szybko
Zabezpieczenia biometryczne czytnik linii papilarnych czytnik linii papilarnych czytnik linii papilarnych
Jak dobrze urządzenie sprawuje się w codziennym 
użytkowaniu?

18% Świetny czas pracy na akumulatorze, 
wodoszczelny

5,07 Dobry czas pracy na akumulatorze, 
wodoszczelny

4,87 Wodoszczelny, akumulator tylko przeciętny 4,43

Czas pracy na akumulatorze (godz.min) / pojemność / szybkie ładowanie długo (14.16) / 3000 mAh / tak jeszcze długo (12.51) / 2350 mAh / nie jeszcze akceptowalny (8.52) / 3000 mAh / tak
Test upadku / odporność na zarysowania: obudowy, wyświetlacza / wodoszczelność zaliczony / bardzo wysoka, bardzo wysoka / jest (IP68)  zaliczony / bardzo wysoka, bardzo wysoka / jest (IP68) zaliczony / bardzo wysoka, bardzo wysoka / jest (IP67)
Jak dobre są jakość mowy i odbiór? 13% Dobre brzmienie, dobry odbiór 4,94 Dobra zrozumiałość, odbiór OK 4,76 Porządne, na ogół dobry odbiór 4,78
Telefonowanie: test słuchania przy uchu / przez głośnik / HD Voice dobra jakość / dobra jakość / jest dobra jakość / lekkie zaburzenia / jest dobra jakość / lekkie zaburzenia / jest
Jakość nadawania i odbioru: UMTS- / LTE 800 / LTE 1800 (ocena) 4,79 / 4,96 / 4,81 4,53 / 4,35 / 4,63 4,41 / 4,80 / 4,92
Jak dobra jest łączność z internetem? 10% Szybkie LTE, porządne Wi-Fi 5,50 Bardzo wysoka szybkość transmisji danych i Wi-Fi 5,50 Błyskawiczny via LTE / Wi-Fi ac MIMO 5,69
Maksymalna możliwa szybkość: sieć GSM / Wi-Fi LTE do 300 Mb/s / ac 433 Mb/s (2,4 + 5 GHz) LTE do 300 Mb/s / ac 433 Mb/s (2,4 + 5 GHz) LTE do 450 Mb/s / ac 867 Mb/s (2,4 + 5 GHz)

 Jakość 100% bardzo dobra 4,96 bardzo dobra 4,84 bardzo dobra 5,02
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