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Podsumowanie wyników testu technologia: laser, 12 000 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 12 000 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 8200 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 8200 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 8200 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 8200 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 16 000 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 8200 dpi 
Łącze: USB

technologia: laser, 6500 dpi 
Łącze: USB

technologia: optyczna, 4000 dpi 
Łącze: USB

Jak dobrze mysz sprawuje się w grach? 25% Przyjemna i precyzyjna 5,00 Precyzyjnie przekłada ruchy 4,83 Dobre dostosowanie 5,17 Dobry opór ruchu 4,83 Trochę za lekka 4,58 Trochę za lekka 4,00 Precyzyjnie rejestruje ruchy 5,00 Trochę za duża 4,25 Prosta obsługa 4,83 Kanciasta obudowa przeszkadza 4,08
Wygoda obsługi podczas grania (opinia) 25% wygodna (dobre ustawienia, 

przyjemna obsługa, 
precyzyjne przekładanie 
ruchów, regulowana masa, 
sensowny rozkład przycisków 
dodatkowych)

5,00 wygodna (bardzo precyzyjna, 
dobre ustawienia, dokładne, 
miękkie przekładanie ruchów, 
pole przycisów jest jednak 
trochę za duże, aby było łatwo 
dostępne)

4,83 wygodna (dobry poślizg dzięki 
ceramicznym płozom, dobra 
personalizacja dzięki wymianie 
elementów, przyjemne 
odczucia podczas gry, skok 
pokrętła trochę za duży, 
sterownik tylko po angielsku)

5,17 wygodna (mało przycisków, 
ale są dobrze dostępne, 
precyzyjny, dobry poślizg, 
trochę za duże przeskoki 
pokrętła, waga i opór prawie 
idealne)

4,83 wygodna (szybki, lekki 
poślizg, precyzyjna, dobrze 
dostępne przyciski, delikatny 
przeskok pokrętła, mysz jest 
trochę za lekka)

4,58 trochę niewygodna (trochę 
niespokojna, ale precyzyjna, 
waga trochę za niska, dlatego 
dokładne sterowanie nie 
zawsze jest możliwe, rozkład 
niektórych przycisków 
dodatkowych bezsensowny)

4,00 wygodna (bardzo precyzyjna, 
dobre ustawienia – ale 
16 000 dpi jest bez sensu! 
Przycisków dodatkowych 
niewiele, ale są dobrze 
rozmieszczone)

5,00 trochę niewygodna 
(możliwość dopasowania 
wagi, bardzo dużo przycisków, 
jednak nie wszystkie są 
dobrze dostępne, wysoka 
precyzja, wykonanie sprawia 
wrażenie niejednolitego)

4,25 wygodna (bardzo precyzyjne 
i szybkie przedkładanie 
ruchów myszy, nie jest 
przeładowana, wyposażenie 
zbyt skromne w stosunku  
do ceny)

4,83 trochę niewygodna (łatwo się 
wywraca, pomimo to dość 
precyzyjna, ale brak odczucia 
komfortu podczas gry, 
jaskrawa, otwarta obudowa 
– gracze muszą to lubić)

4,08

Jak dobrze mysz sprawuje się przy pracy? 25% Możliwość wyłączenia 
przeskoku rolki

4,83 Zbyt przeładowana 
dodatkami

4,33 Oryginalny kształt, ale mysz 
jest dobra

4,67 Gumowana powierzchnia 
boczna może przeszkadzać

4,50 Ergonomia na najwyższym 
poziomie

4,92 Przyjemna obsługa 4,67 Niewielki zakres funkcji 4,00 Gumowana powierzchnia 
boczna przeszkadza

4,33 Ryflowana powierzchnia 
boczna przeszkadza

3,67 Zbyt kanciasty kształt 3,50

Wygoda obsługi podczas pracy (opinia) 25% wygodna (dobre właściwości 
chwytne i zakres funkcji, niektóre 
przyciski niestabilne, poza tym 
przyjemna powierzchnia, 
możliwość wyłączenia przeskoku 
rolki)

4,83 trochę niewygodna (bardzo dużo 
funkcji i możliwości obsługi, 
możliwość dopasowania 
rozmiaru, obszerne opcje 
personalizacji, ale mysz jest zbyt 
przeładowana)

4,33 wygodna (po dopasowaniu 
doskonale leży w dłoni, 
niepowtarzalny design 
z wieloma możliwościami 
obsługi, otwarta budowa, ale 
wymaga przyzwyczajenia)

4,67 trochę niewygodna (przyjemna 
powierzchnia, gumowane boki 
to kwestia gustu, ergonomia 
pomimo symetrycznej 
obudowy jest dobra, mysz nie 
jest przeładowana)

4,50 wygodna (przyjemna 
powierzchnia, dobra 
ergonomia, bardzo dobra 
obsługa, przyciski dla kciuka 
dobrze dostępne)

4,92 wygodna (bardzo lekka, dobre 
właściwości chwytne, 
przyjemna obsługa, duży 
zakres funkcji)

4,67 trochę niewygodna (tylko 
funkcje podstawowe, obsługa 
i powierzchnia są jednak 
przyjemne)

4,00 trochę niewygodna (dość 
duża, gumowane powierzchnie 
boczne to kwestia gustu, 
dobra obsługa, dobrze 
dostępne przyciski kciuka)

4,33 trochę niewygodna  
(tylko funkcje podstawowe, 
ryflowana powierzchnia 
boczna jest trochę 
nieprzyjemna, poza tym 
dobra, mało wodotrysków)

3,67 niewygodna (zbyt kanciasta, 
trochę płaska, przeciętna 
obsługa, klawisze dość dobrze 
dostępne, mysz atrakcyjna 
wizualnie, do zastosowań 
biurowych za wiele dobrego)

3,50

Jakie ma funkcje i wyposażenie? 30% Dużo funkcji 5,37 Dużo funkcji 5,67 Mało przycisków dodatkowych 5,35 Bardzo mało przycisków 
dodatkowych

4,73 Mało przycisków dodatkowych 4,58 Dużo funkcji 5,24 Brak pamięci przypisania 
klawiszy

4,84 Akceptowalne wyposażenie 4,37 Bardzo mało przycisków 
dodatkowych

4,49 Brak pamięci,  
mało przycisków

2,62

Pamięć przypisania przycisków 2% jest 6,00 jest 6,00 jest 6,00 jest 6,00 jest 6,00 jest 6,00 brak 1,00 jest 6,00 jest 6,00 brak 1,00
Możliwości programowania: sekwencje poleceń / akcje pojedyncze 
/ przypisanie wielokrotne

10% tak / tak / tak (5) 5,20 tak / tak / tak (16) 6,00 tak / tak / tak (9) 5,52 tak / tak / tak (15) 6,00 tak / tak / tak (5) 5,20 tak /tak / tak (8) 5,44 tak / tak / tak (10) 5,60 nie / tak / tak (5) 3,20 tak / tak / tak (6) 5,28 nie / tak / nie 2,50

Profile (istniejące / możliwość tworzenia własnych profili) 4% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 nie / nie 1,00
Liczba dodatkowych przycisków funkcyjnych / z tego dowolnie 
programowalne

5% trochę mało (6 / 6) 3,82 bardzo dużo (14 / 14) 6,00 mało (4 / 4) 3,09 bardzo mało (2 / 2) 2,36 mało (4 / 4) 3,09 dużo (8 / 8) 4,55 trochę mało (6 / 6) 3,82 trochę mało (6 / 6) 3,82 bardzo mało (2 / 2) 2,36 mało (3 / 3) 2,73

Funkcje rolki (wyłączanie rolki / użytkowanie w poziomie / 
możliwość programowania)

9% klasyczne pokrętło  
(tak / tak / tak)

6,00 klasyczne pokrętło  
(nie / tak / tak)

4,89 klasyczne pokrętło  
(tak / tak / tak)

6,00 klasyczne pokrętło  
(nie / nie / tak)

3,78 klasyczne pokrętło 
(nie / nie / tak)

3,78 klasyczne pokrętło 
(nie / tak / tak)

4,89 klasyczne pokrętło 
(nie / tak / tak)

4,89 klasyczne pokrętło 
(nie / tak / tak)

4,89 klasyczne pokrętło 
(nie / nie / tak)

3,78 klasyczne pokrętło 
(nie / nie / tak)

3,78

Co jeszcze oferuje mysz? 15% Możliwość zmiany wagi 3,67 Możliwość zmiany rozmiaru 3,47 Możliwość zmiany wielkości 2,67 Rozbudowane oświetlenie 3,40 Rozbudowane oświetlenie 3,13 Mało funkcji dodatkowych 2,87 Mało funkcji dodatkowych 3,07 Możliwość zmiany wagi 3,60 Mało funkcji dodatkowych 3,07 Mało funkcji dodatkowych 3,13
Możliwość używania na różnych podłożach 5% nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00 nie na szkle 4,00
Oświetlenie myszy (kolor / wrażenie jakości) 4% tak (niebieskie / ściemniane, 

trochę nierównomierne 
oświetlenie)

4,75 tak (różne kolory / 
oświetlenie minimalnie 
nierównomierne)

4,00 brak 1,00 tak (różne kolory RGB / 
ściemniane, podgląd koloru 
nie zawsze się zgadza, mało 
oświetlonych szczegółów)

5,25 tak (różne kolory RGB / 
ściemniane, podgląd koloru 
nie zawsze się zgadza, mało 
oświetlonych szczegółów)

5,25 tak (różne kolory RGB / 
trochę nierównomierne 
oświetlenie)

4,25 tak (różne kolory RGB / dobre 
oświetlenie)

5,00 tak (23 predefiniowane kolory 
/ ściemniane, powolne 
przełączanie koloru, któremu 
towarzyszy migotanie)

4,50 tak (różne kolory RGB / dobre 
oświetlenie)

5,00 tak (7 predefiniowanych 
kolorów / kolory czasami 
nierównomierne)

4,25

Dostosowanie kształtu dla leworęcznych (albo możliwość nabycia 
takiego samego modelu dla leworęcznych)

2% nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 z ograniczeniami (symetryczna 
z wyjątkiem przycisków kciuka)

3,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 z ograniczeniami (symetryczna 
z wyjątkiem przycisków kciuka)

3,00

Możliwość dostosowania rozmiarów myszy 2% nie 1,00 tak 6,00 tak 6,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00
Możliwość zmiany wagi 2% tak 6,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 tak 6,00 nie 1,00 nie 1,00
Jak mysz łączy się z pecetem? 5% Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,19 Długi kabel USB 5,20 Długi kabel USB 5,12
Podłączenie do peceta 5% przez kabel USB (1,9 m) 5,20 przez kabel USB (1,8 m) 5,20 przez kabel USB (1,8 m) 5,20 przez kabel USB (1,8 m) 5,20 przez kabel USB (1,91 m) 5,20 przez kabel USB (1,85 m) 5,20 przez kabel USB (2 m) 5,20 przez kabel USB (1,77 m) 5,19 przez kabel USB (2 m) 5,20 przez kabel USB (1,63 m) 5,12
Punkty dodatnie i ujemne możliwość montażu różnych 

modułów czujnika
+0,01

 Jakość 100% bardzo dobra 4,88 bardzo dobra 4,77 bardzo dobra 4,73 bardzo dobra 4,52 dobra 4,48 dobra 4,43 dobra 4,42 dobra 4,26 dobra 4,19 dostateczna 3,41

Myszy
dLa gRaczy
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