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Arlo

Ultra + Hub
Cena: 2234 zł

10/2019

rekomendacja

Rozdzielczość wideo: 3840 x 2160 pikseli (4K)
Wymiary bez stopki (wys. x szer. x gł.): 7,8 x 5,2 x 8,9 cm
5,0
Jak dobra jest jakość wideo?
55% Szczegółowe i ostre
4,7
Test wizualny: przy świetle dziennym / w ciemności
w ruchach wyraźne artefakty, poza tym ostry
i szczegółowy obraz
6,0
Wideo: kąt rejestrowanego obrazu / tryb nocny
bardzo duży, zmienny / jest
5,2
Jakość dźwięku / przesunięcie czasowe w obrazie
czysty, trochę głuchy, minimalnie metaliczny /
na żywo
1,8 sekundy
4,8
Gdzie zapisuje kamera?
10% Zapis na karcie pamięci
Skuteczność / zabezpieczanie dowodów
możliwość ograniczenia kontrolowanych obszarów, 6,0
możliwość konfiguracji okien czasowych
Zapis
zapis na karcie pamięci, w chmurze maksymalnie 3,7
60 dni
4,9
Jak łatwa jest obsługa?
21% Wiele możliwości sterowania
4,9
Obsługa
łatwa w aplikacji
Drukowana instrukcja obsługi
tylko instrukcja skrócona
2,5
5,5
Uruchomienie
łatwe
Obsługa: w aplikacji / w programie pecetowym /
tak / nie / tak / Amazon Alexa, Google Assistant, 5,7
w przeglądarce / obsługiwane asystenty głosowe
Apple Siri
5,3
Otwieranie wideo / otwieranie zdjęć / używanie
bardzo łatwo / bardzo łatwo / łatwo / łatwo
funkcji powiadomień / regulacja czułości na ruch
5,1
Łącza: kabel LAN / USB / Wi-Fi / Bluetooth / GSM /
nie / nie / tak / nie / nie / nie
specjalny kabel
4,5
Jak bezpieczny jest aparat?
14% Kamera powiązana z kontem
4,7
Oddzielne hasła (administrator i gość) / powiązane
tak / tak / nie
konto kamery / zabezpieczony transfer hasła
Zużycie energii: w gotowości (koszty roczne)
4,2 W (ok. 20 złotych rocznie)
3,9
Punkty dodatnie i ujemne
możliwe użytkowanie na zewnątrz i wewnątrz
+0,1

skrócone wyniki testu

jakość

bardzo dobra 5,0

Ring

10/2019

Stick Up Cam Wired

rekomendacja

Cena: ok. 660 zł

Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)
Wymiary bez stopki (wys. x szer. x gł.): 9,7 x 6 x 6 cm
4,6
Zacięcia ruchu
obraz ostry i szczegółowy, na skrajach nerwowy, 4,2
ruchy mało płynne
6,0
bardzo duży, niezmienny / jest
4,7
metaliczny i trochę nosowy, poza tym czysty /
1 sekunda
3,3
Zapis tylko w chmurze
możliwość ograniczenia kontrolowanych
4,0
obszarów, bez konfiguracji okien czasowych
bez zapisu w urządzeniu, maksymalnie 30 dni
2,7
w chmurze
4,5
Kompatybilny tylko z Alexa
trochę uciążliwa w aplikacji
4,3
tylko instrukcja skrócona
2,5
5,7
bardzo łatwe
5,3
tak / nie / tak / Amazon Alexa
łatwo / niemożliwe / łatwo / bardzo łatwo

4,0

tak / nie / tak / nie / nie / nie

5,1

Kamera powiązana z kontem
tak / tak / niemożliwe

4,7
4,7

3 W (ok. 14 złotych rocznie)
możliwe użytkowanie na zewnątrz i wewnątrz

4,7
+0,1
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bardzo dobra 4,6

