
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: 3.1.0 
producent: Sleekbit 
wielkość pobranego pliku: 5 MB

testowana wersja: 4.2.2 (iPh), zależnie  
od urządzenia (An) 
producent: TappyTaps 
wielkość pobranego pliku: 36 MB (iPh), 
zależnie od urządzenia (An)

testowana wersja: 2.1.9 (iPh), 1.2.2 (An) 
producent: Master App Solutions 
wielkość pobranego pliku: 41 MB (iPh), 
26 MB (An)

testowana wersja: 4.1.2 (iPh) 
producent: Kirstin Hofkens 
wielkość pobranego pliku: 9 MB

testowana wersja: 3.0.2 (iPh), 2.6.2 (An) 
producent: TappyTaps 
wielkość pobranego pliku: 11 MB (iPh),  
5 MB (An)

AN iPh AN iPh AN iPh iPh AN
instalacja / obsługa 25% Wygodne parowanie bez kodu 4,60 Najlepsza obsługa 5,20 5,20 Reklama i oferta 

abonamentowa
3,90 4,00 Parowanie trochę uciążliwe 4,80 Nie zawsze intuicyjna 4,40 4,40

Jak prosta jest obsługa? 20% prosta i oczywista 5,00 prosta i oczywista 5,00 5,00 trochę kłopotliwa 4,00 4,00 jeszcze prosta, mało objaśnień 4,50 trochę zawiła 4,00 4,00
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie zawiera reklam? 5% czas nadzoru kosztuje 3,00 tak 6,00 6,00 czas nadzoru kosztuje 3,50 4,00 tak 6,00 tak 6,00 6,00
niezawodność i funkcje 60% Najlepszy zakres funkcji w teście 4,42 Mało funkcji dodatkowych 4,17 4,17 Tylko dla nowych telefonów 3,83 3,92 Mało funkcji dodatkowych 2,58 Skromne wyposażenie 2,25 2,25
Transmisja: przez Wi-Fi / sieć GSM / Bluetooth / możliwość włączenia światła / regulacja 
czułości / tworzenie zdjęcia kontrolnego: bez lampy / z lampą / nadzór wideo / możliwość 
nadzoru nad większą liczbą dzieci / możliwość podłączenia większej liczby urządzeń 
rodzicielskich / możliwość podłączenia starszych urządzeń (minimalne wymagania)

30% wszystko oprócz transmisji 
Bluetooth i tworzenia zdjęć 
kontrolnych; wymaga przynajmniej 
Androida 2.3

5,17 wszystko oprócz transmisji 
Bluetooth; wymaga 
przynajmniej iOS 7.1 albo 
Androida 4.0.1

5,00 5,00 bez Bluetooth, regulacja 
czułości i zdjęcia; wymaga 
przynajmniej iOS 8.0 albo 
Androida 4.0

4,00 4,17 tylko Wi-Fi, GSM, regulacja czułości 
i nadzór wideo; wymaga 
przynajmniej iOS 8.0

2,67 tylko regulacja czułości, brak 
transmisji wideo; wymaga 
przynajmniej iOS 8.0 albo 
Androida 2.1

1,50 1,50

Komunikacja z dzieckiem: rozmowa / zdalna regulacja głośności / przy alarmie: połączenie 
telefoniczne / wibracja / e-mail / Twitter / WhatsApp / transmisja wideo na żywo

20% tylko rozmowa, alarm wibracyjny 
i transmisja wideo

4,00 tylko rozmowa, alarm 
wibracyjny i transmisja wideo

4,00 4,00 tylko rozmowa, alarm 
wibracyjny i transmisja wideo

4,00 4,00 tylko rozmowa, alarm wibracyjny 
i transmisja wideo

4,00 mało kumunikacji, tylko połą- 
czenie telefoniczne przy alarmie

1,50 1,50

Funkcje komfortowe: przytłumione światło / uspokajająca muzyka do zasypiania / 
rejestracja i odtwarzanie  / automatyczne wyciszanie innych funkcji / protokół aktywności

10% tylko automatyczne wyciszanie 
innych funkcji i protokół aktywności

3,00 tylko protokół aktywności 2,00 2,00 tylko przytłumione światło 
i protokół aktywności

3,00 3,00 tylko protokół aktywności 2,00 ma wszystkie wymienione 
funkcje dodatkowe

6,00 6,00

Bezpieczeństwo 15% Bez zastrzeżeń 5,97 Bez zastrzeżeń 5,94 5,98 Bez zastrzeżeń 5,96 5,96 Bez zastrzeżeń 5,97 Bez zastrzeżeń 5,99 5,98
Bezpieczeństwo: bezpieczna i szyfrowana transmisja danych / ostrzeżenie o stanie 
akumulatora / alarm przy zerwaniu połączenia

15% tak / tak / tak 5,97 tak / tak / tak 5,94 5,98 tak / tak / tak 5,96 5,96 tak / tak / tak 5,97 tak / tak / tak 5,99 5,98

Punkty dodatnie / ujemne rozjaśnia efektem ciemny obraz 
wideo (od Androida 4.4)

+0,10

 jakość 100% bardzo dobra 4,69 dobra 4,17 dobra 3,90 dostateczna 3,35
bardzo dobra 4,80 bardzo dobra 4,70 dobra 4,24 dostateczna 3,35

BABY monitor DUo (VoiP)
AN  Cena: niedostępny
iPh  Cena: około 18 zł

BABY monitor 3G
AN  Cena: 18 zł
iPh  Cena: około 18 zł

Annie BABY monitor
AN  Cena: darmowy*
iPh  Cena: darmowy*

BABY monitor & AlArm
AN  Cena: 13 zł
iPh  Cena: około 13 zł

Dormi
AN  Cena: darmowy*
iPh  Cena: niedostępny

AN AN AN AN
iPh iPh iPh iPh
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