
Producent waga Gobandit GPS HD ocena Drift Innovation X170 ocena Contour HD ocena

Serwis

Okres gwarancji* 4% 1 rok 3 1 rok 3 1 rok 3
Adres strony WWW producenta 1% www.gobandit.com 4 www.driftinnovation.com 4 www.contourHD.com 4
Serwis  suma 5%  ocena 3,20  ocena 3,20  ocena 3,20

Jakość rejestrowanych filmów i zdjęć
Subiektywna jakość filmu wykonanego w dobrych 
warunkach oświetleniowych

25% dobra (film, nawet w trybie HD, ukazuje 
niewiele detali, elementy w tle 
zawierające wiele detali zlewają się  
w plamy, wyraźnie widoczne artefakty 
kompresji, wolne działanie balansu bieli 
przy zmianie oświetlenia)

3,5 dostateczna (bardzo mało detali na 
obrazie, wyraźne artefakty kompresji,  
elementy zawierające wiele detali zlewają 
się w rozmazane plamy) 

2,5 dobra (film, nawet w trybie HD, ukazuje 
niewiele detali, elementy w tle 
zawierające wiele detali zlewają się  
w plamy, wyraźnie widoczne artefakty 
kompresji)

3,5

Subiektytwna jakość filmów w słabych warunkach 
oświetleniowych

5% dostateczna (film zawiera mało detali, 
które dalej  zanikają przy ruchu kamery, 
widoczne artefakty kompresji i szum 
elektroniczny, ruch na ekranie skokowy, 
skokowo działa automatyczna ekspozycja)

3 mierna (bardzo mało detali, obraz 
skokowy przy ruchu kamery, widoczne 
artefakty kompresji i szum elektroniczny, 
skokowo działa automatyczna ekspozycja)

2 dostateczna (film zawiera mało detali, 
które dalej  zanikają przy ruchu kamery, 
widoczne artefakty kompresji i szum 
elektroniczny, przy świetle jarzeniowym 
silne zakłócenia – migotanie obrazu)

3

Subiektywna jakość wykonywanych zdjęć 10% dostateczna (podstawowym problemem są 
bardzo duże zniekształcenia geometrii 
kadru, wyraźne artefakty kompresji)

3 dostateczna (podstawowym problemem są 
bardzo duże zniekształcenia geometrii 
kadru, wyraźne artefakty kompresji)

3 brak możliwości zapisu zdjęć 1

Jakość odwzorowywania kolorów 5% w dobrym oświetleniu poprawne, wyraźnie 
słabsze w słabym oświetleniu

4 w dobrym oświetleniu poprawne, wyraźnie 
słabsze w słabym oświetleniu

4 w dobrym oświetleniu poprawne, wyraźnie 
słabsze w słabym oświetleniu

4

Średni poziom szumu elektronicznego (wzorcowe 
oświetlenie sceny)

5% dość silny 3 dość silny 3 dość silny 3

Utrata jasności w narożnikach kadru 3% duża 2 duża 2 duża 2
Zniekształcenia geometrii 5% duże (beczkowate) 2 duże (beczkowate) 2 duże (beczkowate) 2
Jakość rejestrowanych filmów i zdjęć  suma 58%  ocena 3,16  ocena 2,65  ocena 2,82

Możliwości i funkcje
Rozdzielczość zapisywanego filmu/proporcje kadru/
rozdzielczość zapisywanych zdjęć

5% 1280x720 pikseli (30 klatek na sekundę), 
640x480 pikseli (30 klatek na sekundę)/ 
4:3, 16:9/5 megapikseli

5 720x480, 640x480, pikseli (30 lub  
25 klatek na sekundę)/4:3, 3:2 oraz 16:9 
(tylko w MJPEG)/5 megapikseli

3,5 1280x720 pikseli (29 klatek na sekundę), 
848x480 pikseli (60 klatek na 
sekundę)/16:9/brak możliwości zapisu

4,5

Zoom optyczny/jasność obiektywu/kąt widzenia optyki 
podczas filmowania

5% brak/brak danych/99 stopni 3 brak/brak danych/105 stopni 3 brak/brak danych/100 stopni 3

Stabilizacja obrazu 3% brak 1 brak 1 brak 1
Ekran kontrolny 3% monochromatyczny LCD, tekstowy,  

0,6 cala, słabo czytelne piktogramy
2 kolorowy LCD o przekątnej 1,5 cala 3 brak 1

Informacje na wyświetlaczu 2% stan baterii, jakość zapisu, pozostały czas 
nagrania, czas nagrania, dane GPS 
(szybkość, wysokość)

5 stan baterii, tryb pracy, pozostała pamięć 
w procentach całkowitej pojemności

3 brak wyświetlacza 1

Lampa doświetlająca 2% brak 1 brak 1 brak 1
Format zapisu filmów/zdjęć 2% GBM (MPEG4)/JPEG 4,5 MJPEG, MOV, AVI (MPEG4)/JPEG 5 MOV (MPEG4)/brak 5
Możliwości i funkcje  suma 22%  ocena 3,18  ocena 2,84  ocena 2,61

Obsługa
Instrukcja obsługi 2% brak w testowanym zestawie 1 brak w testowanym zestawie 1 brak w testowanym zestawie 1
Wygoda obsługi 7% dobra (nieczytelny wyświetlacz, przyciski 

sterujące wymagają użycia bardzo dużej 
siły, bardzo wygodny włącznik zapisu)

3 bardzo dobra (menu kamery w języku 
angielskim, włącznik zapisu mógłby być 
nieco większy, pilot z możliwością 
zamocowania na nadgarstku)

5 bardzo dobra (minimalna ilość opcji 
i przełączników, wygodny przycisk do 
nagrywania)

5

Dołączone oprogramowanie 1% brak w testowanym zestawie 1 brak w testowanym zestawie 1 brak w testowanym zestawie 1
Obsługa  suma 10%  ocena 3,10  ocena 3,80  ocena 3,80

Zasilanie i inne
Zasilanie własny akumulator ładowany z portu USB dwa ogniwa typu AA własny akumulator ładowany z portu USB
Typ obsługiwanej karty pamięci/dołączona karta/
wbudowana pamięć

2% SD, SDHC/2 GB/brak 5 SD, SDHC/brak/32 MB 3 Micro SD, Micro SDHC/2 GB/brak 5

Wyjście telewizyjne/tryb pracy USB 1% brak/pamięć masowa 4 jest/pamięć masowa 6 brak/pamięć masowa 4
Waga z bateriami i kartą pamięci/wymiary 
(szerokośćxwysokośćxgłębokość)

2% 149 gramów/60x35x105 mm 5 183 gramy/51x133x32 mm 5 121 gramów/34x56x97 mm 5

Zasilanie i inne  suma 5%  ocena 4,80   ocena 4,40  ocena 4,80

Ocena pośrednia 100% 3,24 2,92 2,99
Punkty dodatnie i ujemne wbudowany odbiornik GPS +0,20 pilot zdalnego sterowania +0,05 mocowanie do gogli +0,02

wykonywanie zdjęć HD z interwałem co 2  
lub co 5 sekund +0,02 mocowanie na kierownicę +0,02 mocowanie do płaskiej powierzchni +0,02

mocowanie do gogli +0,02 mocowanie do gogli +0,02 laserowy celownik ułatwiający kadrowanie +0,02
mocowanie do płaskiej powierzchni +0,02 mocowanie do kasku +0,02
obiektyw obracany o 270 stopni +0,03 obiektyw obracany o 340 stopni +0,03 obiektyw obracany o 180 stopni +0,03

wbudowany głośnik +0,01
wodoodporna do głębokości 1 metra +0,05 wodoodporna do głębokości 0,5 metra +0,04 wodoodporna obudowa +0,03

przewód AV +0,02

                                     Jakość dobra 3,58 dostateczna 3,13 dostateczna 3,11

                                     Cena/Jakość dobra celująca dostateczna
Cena 1399 zł 699 zł 1200 zł

*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)
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