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Huawei

Samsung

Cena: 3700 zł (128 GB)

Cena: 3949 zł (128 GB), 4999 zł (512 GB)

Mate 20 Pro

skrócone
wyniki testu

Wyświetlacz: 6,4 cala (3120 x 1440 pikseli)
Aparaty tylne: 40 + 20 + 8 Mpix
Wymiary: 157 x 73,1 x 9,5 mm

Galaxy S10

Wyświetlacz: 6,1 cala (3040 x 1440 pikseli)
Aparaty tylne: 12 + 16 + 12 Mpix
Wymiary: 150 x 71,4 x 8,7 mm

Jak dobre są ekran i wyposażenie?

26 % Wyświetlacz dobry, ale nie bardzo jasny

5,1 Znakomity, jasny wyświetlacz
4,8 bardzo jasny (965,8 cd/m2) / 28 092:1 / 97,7 %
5,9 bardzo wysoka (1440 x 3040 pikseli / 551 ppi)
4,3 bardzo dużo (490,6 GB)* (tak / 100 GB / –)

5,8
5,9
6,0
5,8

Jak dobry jest aparat?

26 % Dobry aparat, mocny obiektyw tele

4,6 Dobry aparat z ultraszerokim kątem
3,3 nieostre (3,2) / szumy (4,1) / dobre (5,0)

3,6

Ekran: jasność / kontrast / wierność kolorów
jeszcze jasny (640,4 cd/m2) / 8272:1 / 98 %
Techniczna jakość ekranu (rozdzielczość / gęstość pikseli) bardzo wysoka (1440 x 3120 pikseli / 537 ppi)
Wbudowana pamięć (użyteczna) (karta pamięci /
112,83 GB (tak / 15 GB / możliwe)
chmura / aplikacje)
Test wizualny zdjęć przy słabym świetle / z lampą /
w scenach sportowych (ocena)
Jakość zdjęć aparatu przy dziennym świetle
Aparat przedni: jakość

Jak szybka i pewna jest obsługa?
Szybkość obsługi i pracy
Biometryczne blokady dostępu

Jak dobrze urządzenie sprawuje się
w codziennym użytkowaniu?

ciemne (3,0) / jeszcze ostre (3,0) / dobre (5,0)
wysoka, niewielkie szumy obrazu
bardzo ostre, szumy, mały kontrast

4,9
4,8
5,2
11% Bardzo szybko, dużo metod blokowania
5,4
wysoka i bardzo szybko
tak (czytnik linii papilarnych, skanowanie twarzy 3D) 5,5
5,7
25 % Długi czas pracy na akumulatorze,

Czas pracy (godz.:min): typowe / oszczędne
użytkowanie / pojemność / szybkie ładowanie
Waga / grubość / stosunek powierzchni ekranu
do przedniego panelu obudowy
Test upadku / odporność na zarysowania obudowy,
ekranu / wodoszczelność
Dual SIM / normalne gniazdo słuchawkowe /
ładowanie indukcyjne

wodoszczelny

Bardzo szybko, dużo metod blokowania
wysoka i szybko
tak (czytnik linii papilarnych)

Czas pracy na akumulatorze OK,
wodoszczelny

5,8 długo (12:43) / 38:58 / 3300 mAh / tak

4,8

189 g / 9,5 mm / wysoka (88 %)

5,0 159 g / 8,7 mm / wysoka (88 %)

5,1

OK / bardzo wysoka, bardzo wysoka /
tak (IP68)
tak / przez adapter / tak

6,0 OK / bardzo wysoka, bardzo wysoka /
tak (IP68)
5,6 tak / tak / tak

6,0

dobra jakość / dobra jakość / tak

5,5 Pierwszy smartfon z Wi-Fi ax
5,3 dobra jakość / dobra jakość / tak

5,3
5,0

2,4 GHz i 5 GHz / ac do 1733 Mb/s

5,5 2,4 GHz i 5 GHz / ax do 1300 Mb/s

5,5

bardzo dobra 5,2

jakość

4,8
4,9
5,1
5,1
5,5
5,2

bardzo długo (16:44) / 51:33 / 4100 mAh / tak

Jak dobra jest łączność z internetem? 12 % Szybkie Wi-Fi dzięki czterem antenom
Telefonowanie: test akustyczny przy uchu / przez
głośnik / HD Voice
Częstotliwość Wi-Fi / standard

wysoka, jeszcze dużo szczegółów
ostre, mało szumów, mocny kontrast

4,7

* 490,6 GB w 512 GB wersji, 106,6 GB w 128 GB wersji
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6,0

bardzo dobra 5,2

