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PocketBook
Touch HD 3

Cena: 690 zł
PocketBook Touch HD 3 z minimalną
przewagą zwycięża w ogólnym
podsumowaniu. Powody: radzi sobie
z większością formatów e-booków,
ma odtwarzacz mp3 do audiobooków
i muzyki i jest przyjazdy dla wzroku
dzięki SmartLight. Jest jednak
najdroższym modelem w tym
porównaniu.

Jak dobre jest czytanie książek?

Wyświeltacz / widoczny obraz / gęstość pikseli

Wyświetlacz: E Ink Carta 1072 x 1448 pikseli
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 108 x 161,3 x 8 mm
Waga: 154 g

25% Czytelność na najwyższym poziomie

E Ink / duży (9 x 12,2 cm) / bardzo wysoka
(300,27 ppi)
bardzo słaba / bardzo wysoki (75° x 75°) /
bardzo niski (16:1)
dobry (dobry kontrast, wysoka rozdzielczość
czcionek i szczegółów, w słońcu tylko lekkie
odbicia)
jest (regulowana jasność)

Powłoka antyrefleksyjna / maksymalny kąt widzenia
(poziomy / pionowy) / kontrast
Test wizualny (osobiste zdanie testujących)
Podświetlenie wyświetlacza

Czy czytanie wszystkich tekstów
jest komfortowe?

37% Przetwarza większość formatów

Czytelne formaty
bardzo dużo (ePUB, PDF, Mobi, TXT, Doc)
Kierunek tekstu / regulowane marginesy / regulowany odstęp od lewej, justowanie / tak / tak / automatyczny
międzywierszowy / kierunek ekranu
PDF: wyświetlanie i funkcje skalowania
mało (zoom bez reflow, marginesy stron można
przycinać)
Funkcje wyszukiwania
trochę ograniczone (autor, tekst, nieostrość,
tytuł)
Osobiste zdanie testujących
wysoka kompatybilność, duży zakres funkcji,
wysoka rozdzielczość, brak polskich słowników
(poza tym bardzo dobrze)

18% Lekki, długi czas pracy

Czas pracy na akumulatorze / czas ładowania
Waga
Test odporności na zarysowania: ekran / obudowa
Pamięć użyteczna / możliwość rozbudowy kartą pamięci /
możliwość użytkowania jako nośnik USB

jakość

długo (109,6 godz., odpowiada: 6577 stron) /
powoli (214 min)
bardzo niska (154 g)
niezaliczony / niezaliczony
bardzo duża (16 GB) / nie / tak

P rosta obsługa, świetne wykonanie,
niewygórowana cena

B rak wodoszczelności, mniej czytelnych
formatów niż w PocketBooku

B rak SmartLight, przymusowe konto,
mało obsługiwanych formatów

Wyświetlacz: E Ink Carta mit 1072 x 1448 pikseli
Wyświetlacz: E Ink Carta mit 1072 x 1448 pikseli
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 110,2 x 156,4 x 8,35 mm Wymiary (szer. x wys. x gł.): 116 x 167 x 8,18 mm
Waga: 165 g
Waga: 191 g

6,0
4,7

6,0 dużo (ePUB, PDF, TXT)
5,2 od lewej, justowanie / tak / tak / ręczny

4,5 trochę mało (AZW, PDF, Mobi, TXT)
5,3 od lewej, justowanie / tak / tak / tylko pionowo

4,2

5,0
5,4

4,8

4,7

3,2 dużo (zoom bez reflow)
4,5
4,5

4,2
4,2

Jak dobrze urządzenie sprawuje się
w codziennym użytkowaniu

S martLight, tryb dla leworęcznych,
wykonanie bez zarzutu

6,0 jest (regulowana jasność)
4,9 Mało czytanych formatów

5%

jest (ładowanie bezbośrednie) / jest (trochę
ograniczone) / brak
jest / szachy, Klondike, Sudoku, kalendarz,
Dropbox, kalkulator kieszonkowy, czytnik RSS,
Scrabble, galeria / nie

Cena: 520 zł
Obsługa Kindle Paperwhite 2018 jest
bezproblemowa. To skutek między innymi
ścisłego powiązania z kontem klienckim,
w którym zakupione e-booki są
automatycznie archiwizowane i dostępne
w każdej chwili. Minus: Paperwhite nie
ma inteligentnego podświetlania tła.

6,0 jest (regulowana jasność)
4,8 Czyta wszystkie popularne formaty

Co jeszcze potrafi urządzenie?

Dużo funkcji dodatkowych

Kindle Paperwhite

4,0

5,3
5,7
6,0
5,0

Funkcje odtwarzania i zarządzania dla audiobooków / muzyki /
wideo
Funkcja czytania na głos / inne funkcje (aplikacje) /
możliwość rozbudowy

Amazon

4,9 Świetna cena
5,4 E Ink / duży (9,06 x 12,24 cm) / bardzo wysoka
(299,27 ppi)
4,0 trochę słaba / bardzo wysoki (75° x 75°) /
bardzo niski (11,88:1)
4,7 dobry (dobry kontrast, trochę mało szczegółów,
dobra powłoka antyrefleksyjna)

15% Bardzo komfortowa obsługa

wygodnie / bardzo wygodnie
bardzo wygodnie przez Eksploratora
obszerna i przejrzysta koncepcja obsługi

Shine 3

5,0 Bezproblemowe czytanie
5,4 E Ink / duży (9,015 x 12,2 cm) / bardzo wysoka
(301,28 ppi)
4,0 trochę słaba / bardzo wysoki (75° x 75°) /
bardzo niski (15,51:1)
5,0 dobry (zadowalający kontrast, szczegóły mniej
widoczne, w słońcu niewielkie odbicia)

Jak łatwa jest obsługa?

Technologia obsługi: ekran dotykowy / klawisze
Transmisja mediów z peceta
Osobiste zdanie testujących

3

Tolino

Cena: 520 zł
Oficjalnie niedostępny w Polsce, a jego
integracja z niemieckim rynkiem książki
i wypożyczalniami online publicznych
bibliotek większości polskim użytkownikom na niewiele się przyda. Samo
urządzenie jest jednak wykonane bez
zarzutu i oferuje SmartLight. Inaczej niż
konkurenci PocketBooka i Kindle Paperwhite
urządzenie nie jest odporne na wodę.

U rządzenie wszystkożerne w kwestii
formatów plików, funkcje audio,
SmartLight, dobre wykonanie
Zdecydowanie najdroższe urządzenie
w tym teście

podsumowanie
wyników testu

cena/JAKOść

5,4 mało (zoom bez reflow, marginesy stron można 3,2
przycinać)
4,5 bardzo obszerne (autor, tekst, zaznaczone
6,0
trochę ograniczone (autor, tekst, nieostrość,
tytuł)
słowa, notatki, nieostrość, tytuł)
4,7 świetne funkcje wyszukiwania; wysoka
podsumowanie zaznaczeń i notatek, bardzo
4,0
przyjemne podświetlenie z regulowaną
rozdzielczość, ale podświetlenie tła nie jest
temperaturą barwną, dobra czytelność
optymalne
5,0 Bezproblemowa obsługa
4,8
Obsługa jednorącz
5,2 wygodnie / brak
4,8
bardzo wygodnie / brak
6,0 bardzo wygodnie przez Eksploratora
6,0
bardzo wygodnie przez Eksploratora
5,0
struktura menu w większości nieprzejrzysta,
4,2 w sumie spójna koncepcja obsługi
trochę powolne reakcje, bardzo dobra
z przejrzystymi menu; ekran dotykowy trochę
adaptacja podświetlenia (pora dnia, temperatupowolny i nie osiąga jakości tabletów
ra barwowa)
1,5 Mało funkcji dodatkowych
2,3
Brak dodatkowych funkcji
1,0 brak / brak / brak
1,0
brak / brak / brak

4,5 brak / brak / nie

1,0 brak / Facebook, Twitter, trener słówek / nie

1,7

4,4 Akumulator wytrzymuje bardzo długo

4,5 Dużo pamięci, czas pracy

4,5

4,5 bardzo długo (175,9 godz., odpowiada: 10 557
stron / trochę długo (173 min)
5,8 bardzo niska (165 g)
2,3 niezaliczony / zaliczony
4,2 duża (6 GB) / nie / tak

5,3 trochę krótko (85,7 godz., odpowiada: 5144
stron / trochę powoli (174 min)
5,7 niska (191 g)
3,0 niezaliczony / zaliczony
3,6 bardzo duża (27,5 GB) / nie / tak

4,3

bardzo dobra 4,8

bardzo dobra 4,7
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na akumulatorze OK

5,5

3,0
4,2

bardzo dobra 4,6

