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PocketBook
Color

11/2020

rekomendacja

Cena: 899 zł

skrócone
wyniki testu

Wyświetlacz: 1072 x 1448 pikseli, 5,94 cala
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
161 x 108 x 8,5 mm

Jak komfortowe jest czytanie e-booków? 25 % Bardzo wysoki komfort czytania
Wyświetlacz / widoczny obraz / gęstość pikseli

e-ink / mały (9 x 12,1 cm) / bardzo wysoka
(303,31 ppi)
trochę słaba / bardzo duży / niski (12:1)
kolory
jest (regulowana jasność)

Powłoka antyrefleksyjna / kąt widzenia / kontrast
Wyświetlane kolory
Podświetlenie tła

Czy urządzenie pozwala na komfortowe
czytanie tekstów?

37 % Czyta wszystkie popularne formaty

Jak łatwa jest obsługa?

17 % Intuicyjna obsługa

Czytane formaty
Liczba czcionek do wyboru / wielkość czcionek
Regulacja odstępu międzywierszowego / kierunek ekranu
Funkcje wyszukiwania
Technika obsługi: ekran dotykowy / klawisze
Obsługiwane sklepy / możliwe zarządzanie mediami tylko
z komputera / zakupy w innych sklepach (formaty)

Co jeszcze potrafi urządzenie?

5%

bardzo dużo (m.in. EPUB, PDF, Mobi, TXT)
bardzo dużo (16) / bardzo dużo (35)
tak / automatyczny
ograniczone (autor, pełny tekst, tytuł)
wygodny / wygodne
PocketBook Shop / tak / tak (Abobe DRM,
bez DRM)

Odtwarzacz MP3

Funkcja odtwarzania i zarządzania audiobookami / muzyką / jest / jest / brak
filmami
Surfowanie w internecie / mobilnie
możliwe / nie
Funkcja czytania na głos / inne funkcje (aplikacje)
jest / malowanie, szachy, scrabble, pasjans,
sudoku, kalkulator, kalendarz, zegarek

Jak dobrze urządzenie sprawuje się
w codziennym użytkowaniu?

16 % Lekki, solidny, bez zasilacza

Waga
Pamięć / rozbudowa przez kartę pamięci / możliwość
użytkowania jako nośnik USB
Zasilacz / łącza

jakość

bardzo niska (158 gramów)
mała (16 GB) / tak, przez microSDHC / tak
brak w komplecie / USB, Wi-Fi, Bluetooth
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PocketBook
Touch Lux 5
Cena: 549 zł

11/2020

rekomendacja

Wyświetlacz: 758 x 1024 piksele, 5,94 cala
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
161 x 108 x 8,5 mm

5,3 Dobry komfort czytania
5,0 e-ink / mały (9 x 12,1 cm) / trochę niska
(214,48 ppi)
4,4 dobra / bardzo duży / wysoki (14:1)
6,0 odcienie szarości
6,0 jest (regulowana jasność)
5,2 Czyta wszystkie popularne formaty

6,0 bardzo dużo (m.in. EPUB, PDF, Mobi, TXT)
6,0 bardzo dużo (16) / bardzo dużo (35)
6,0 tak / ręczny
3,5 ograniczone (autor, pełny tekst, tytuł)
4,8 Bezproblemowa obsługa
5,0 wygodny / wygodne
4,2 PocketBook Shop / tak / tak (Abobe DRM,
bez DRM)

4,8
4,7
5,2
4,5
6,0
5,1
6,0
6,0
5,0

3,5
4,8
5,0

4,2

4,0 Prawie bez innych funkcji
4,1 brak / brak / brak

1,7
1,0

3,5 możliwe / nie
4,1 brak / szachy, pasjans, sudoku, kalkulator,
kalendarz, zegarek
3,7 Trochę mało pamięci

3,5

5,9 bardzo niska (156 gramów)
4,3 bardzo mała (8 GB) / tak, przez microSDHC /
tak
2,6 brak w komplecie / USB, Wi-Fi

bardzo dobra 4,9
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1,6

3,5
6,0

3,4
2,2

bardzo dobra 4,5

