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Panasonic

LumiX GX880
Cena: 1700 zł1

Rozdzielczość: 4952 x 3448 pikseli
Matryca: 13,0 x 17,3 mm (MFT)
Obiektyw: Lumix G 12–32 mm f3.5–5.6 OIS
Wymiary: 11,4 x 6,5 x 8,0 cm

skrócone
wyniki testu
Jak dobra jest jakość zdjęć?

5/2020

rekomendacja

28 % Wyraźnie lepsza niż w kompakcie

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym
Test laboratoryjny: szczegółowość / ostrość

ostre, szczegółowe, lekkie szumy
1549 / 1302 pary linii

Jak dobre są zdjęcia przy słabym świetle? 24 % Przy słabym świetle trochę płaskie

4,3
3,9

Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą /
lampa błyskowa (zasięg przy ISO 100)
Test laboratoryjny (ISO 1600): szczegółowość / ostrość
Test laboratoryjny (ISO 6400): wierność kolorów / ostrość

trochę ciemne, ostre, widoczne szumy /
wbudowana (1,14 metra)
1497 / 1112 par linii
1436 / 1297 par linii

Jak dobra jest jakość wideo?

Test wizualny: jakość nagrania wideo
szczegółowe, ruchy trochę mało płynne
Test laboratoryjny: szczegółowość / maksymalna rozdzielczość 891 par linii / 3840 x 2160 pikseli (4K)
Test akustyczny: ocena nagrania wideo
czyste, jeszcze wyważone, trochę mało dołu

5%

Przyjemnie szczegółowe dzięki 4K
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Jak łatwa jest obsługa?

20 % Szybko reagujący autofocus

4,4

23 % Brak wizjera, mało łączy

4,3
4,1

Opóźnienie migawki (dużo / mało światła)
Obsługa: elementy obsługi / menu

Jak dobre jest wyposażenie?

Wizjer: rozdzielczość / powiększenie / diopter
Szybkość zdjęć seryjnych
Skuteczność stabilizatora obrazu (rodzaj)
GPS / Wi-Fi / funkcje aplikacji / Bluetooth
Łącza / ładowanie przez USB

jakość
1

4,8
4,7
4,9

0,17 sekundy / 0,16 sekundy
zrozumiałe / trochę nieprzejrzyste
brak
5,65 klatki na sekundę
2,1 / 3,1 / 3,4 stopnia przesłony (w obiektywie)
manualny w aplikacji / tak / trochę mało / nie
microUSB, HDMI / tak
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1,0
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bardzo dobra 4,5

Cena z testowanym obiektywem
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