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testy smartfony

 K
ażdej wiosny pojawiają się następcy najwyższych modeli 
smartfonów z Androidem. W tym segmencie poprzeczka 
jest zawieszona bardzo wysoko. Użytkownicy oczekują bo-
wiem czegoś specjalnego: klient gotowy wyłożyć na tele-

fon około 2500 zł nie potrzebuje kolejnego elektronicznego gadże-
tu. Chodzi mu o nowe doznanie, doświadczenie czegoś świeżego 
i wyjątkowego – nowy produkt ma wzbudzać zachwyt.

 Spełnienie tak wysokich wymagań przychodzi uznanym wy-
twórcom z coraz większą trudnością. Bez wątpienia nie pomoże im 
w tym chińska konkurencja – prawdopodobnie już w lipcu pojawi 
się smartfon OnePlus One, oferujący podzespoły znane z aktual-
nych flagowców za połowę ich ceny. W niniejszym teście staramy 
się odpowiedzieć na pytanie, czy HTC One M8, Samsung Galaxy S5, 
LG G3 i Sony Xperia Z2 są w stanie nie tylko zaimponować suchymi 
parametrami, ale też na nowo rozbudzić emocje potencjalnych 
klientów.

Projektanci Samsunga niewiele zmienili w swoim przepisie na 
sukces: Galaxy S5 jest wykonany z plastiku i wygląda niemal iden-
tycznie jak jego poprzednik. Największą zmianą w porównaniu  
z wersją S4 okazuje się pokrycie tyłu smartfonu miłym w dotyku 
gumowatym materiałem o fakturze skóry: dzięki niej telefon 
pewnie leży w dłoni, a jego „plecy” wyglądają estetycznie nawet 
po całym dniu użytkowania. Po HTC One widać, że jego twórcom 
zależało, żeby użytkownicy mieli wrażenie obcowania z telefo-
nem z najwyższej półki. Perfekcyjnie zaprojektowana i wykonana 
obudowa z aluminium bez dwóch zdań czyni go jednym z naj-
piękniejszych smartfonów na rynku. Szkoda, że efekt psuje 
umiejscowienie włącznika: sięgnięcie palcem na samą górę tele-
fonu jest tak niewygodne, że aż nie chce się go włączać. Aparat 
Sony to prawdziwy koncert wzornictwa przemysłowego, grany na 
szkło i aluminium. Jest drugim oprócz HTC One smartfonem, na 
który patrzy się i którego się dotyka z wielką przyjemnością. Kan-

Większe i szybsze, a do tego z charakterem – topowe smartfony HTC, Samsunga, 
Sony i LG mają naprawdę wiele do zaoferowania. Czym różnią się między sobą?   

Konstanty młynarczyK

ciasta obudowa Xperii Z2 zdecydowanie gorzej leży w ręku niż wspo-
mniany konkurent. Na pochwałę zasługuje duży, wygodnie umiesz-
czony włącznik i oddzielny przycisk aparatu. 

Z kolei LG G3 stanowi dowód, że projektując smartfony, można 
łączyć sprzeczne na pozór właściwości. Najnowszy LG ma od swoich 
konkurentów wyraźnie większy wyświetlacz, jednocześnie niemal 
nie odbiega od nich rozmiarem. Zachwyca metalicznym połyskiem 
szczotkowanego metalu, a przy tym jest sporo lżejszy zarówno od 
Xperii Z, jak i HTC One. Wspomniany błysk metalu to jednak swego 
rodzaju sztuczka: obudowę G3 tak naprawdę wykonano z tworzywa. 
LG doskonale leży w dłoni, a nietypowo umieszczone przyciski gło-
śności i włącznik sprawdzają się nadspodziewanie dobrze. 

Jeśli chodzi o wydajność, trudno dostrzec różnice. Wszystkie 
trzy urządzenia są wyposażone w najszybszy procesor mobilny 
Qualcomm Snapdragon 801, którego mocy obecnie dostępne appy 
nie są w stanie w pełni wykorzystać. Interfejs użytkownika, za-
awansowane gry z grafiką 3D oraz appy działają w tym modelu do-
skonale szybko i płynnie.

full HD, a nawet więcej!
Standardem dla smartfonów z najwyższej półki stały się ekrany  
o przekątnej długości 5 cali i większej oraz rozdzielczości Full HD. 
Ponad konkurentów wyrasta LG G3, którego wyświetlacz ma naj-
większą przekątną i oferuje niesamowitą rozdzielczość 1440×2560 
pikseli! Wszystkie testowane aparaty wyświetlają wyraźny obraz  
w szerokim zakresie kątów widzenia. W bezpośrednim porówna-
niu niewielką przewagę pod względem kontrastu uzyskuje panel  
AMOLED Samsunga Galaxy S5, królem jasności jest HTC One M8, 
a Xperia Z2 zachwyca doskonałym odwzorowaniem kolorów.  

Smartfony są coraz większe i wydajniejsze, a jednocześnie pra-
cują coraz dłużej. Maksymalny czas surfowania po Internecie się-
gający 8–8,5 godziny zasługuje na pochwałę. Jeśli chodzi o czas roz-
mów, różnice między aparatami są większe: Xperia Z2 wytrzymuje 
nawet 10,5 godziny, zaś Galaxy S5 – około 8 godzin. Wynik Samsun-
ga jest przyzwoity – i tylko tyle. Wpływ wielkiego ekranu widać po 
LG G3, który pod względem długości rozmów (ponad 11 godzin!) 
okazał się najlepszy w zestawieniu, a jeśli chodzi o czas surfowania 
- najgorszy (7:40 godz.).

Jakość zdjęć na ubiegłorocznym poziomie
Aparaty w smartfonach robią zdjęcia dobrej jakości. Fotografie re-
jestrowane przez 20-megapikselową matrycę Xperii Z2 – podob-
nie jak w przypadku 13-megapikselowego aparatu LG G3 – na zbli-
żeniach ujawniają, że detale zostały skutecznie zatarte przez agre-
sywne filtry redukujące szumy. Szczegóły tła bywają tu rozmaza-
ne tak bardzo, że przypominają plamy malowane akwarelą. Gala-
xy S5 wypada trochę lepiej w słabych warunkach oświetlenio-
wych, w dobrym świetle ustępując Z2, która ma lepszą stabilizację 
optyczną. W niesprzyjających warunkach jeszcze lepiej radzi so-
bie aparat HTC One M8 zaopatrzony w szczególnie czułą matrycę, 
jednak z powodu niskiej rozdzielczości (tylko 4 Mpix) praktycznie 
nie da się wykonanych nim zdjęć powiększać czy kadrować. LG, 
oprócz dającej niezłe efekty podwójnej lampy błyskowej o dwóch 
barwach światła, oferuje naprawdę błyskawicznie działający au-
tofokus. Poza tym wszystkie flagowce wyposażone są w kilka 
praktycznych funkcji dodatkowych. Xperia Z2 spełnia normy wo-
doszczelności IP 55/59 i wytrzymuje zanurzenie na głębokość 1,5 
m przynajmniej przez pół godziny. Również Galaxy S5 jest odpor-
ny na kurz i wodę, ale zgodnie z mniej restrykcyjną normą IP 67. 
Na pokładzie Samsunga znalazł się pulsometr oraz skaner 

Najnowsze 
flagowce 
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WyśWietlacz, Wydajność...
topowe smartfony są przeznaczone do zastosowań multime-
dialnych. Aby dobrze spełniały swoją rolę, niezbędna jest 
wysoka wydajność i jakość obrazu oraz porządny aparat.  
Poza tym flagowce mają praktyczne funkcje dodatkowe.

znacznie efektywniejsze układy graficzne
sercem nowych flagowców jest układ snapdragon 801, wyprzedzają-
cy ubiegłorocznego snapdragona 600 w benchmarku graficznym 
gFXbench (t-rex) o imponujące 90–100 proc. 
W przypadku lg g3 ten sam układ wyświetlał obraz o dużo wyższej 
rozdzielczości, stąd różnica w uzyskanych wynikach. 

Dodatki: UsB 3.0 i moduł podczerwieni
samsung jest na razie jedynym producentem instalującym w smartfo-
nach szybkie porty usb 3.0. Zarówno lg g3, jak i galaxy s5 oraz htc 
one m8 mają moduł podczerwieni umieszczony na górnej krawędzi.

Galaxy S5: port USB 3.0 lG G3: moduł podczerwieni 

Galaxy s5 przekonuje pod każdym… kątem
W przeciwieństwie do poprzednika sony Xperia Z2 nie zawodzi, jeśli 
idzie o czytelność ekranu pod różnymi kątami. panel amoleD sam-
sunga galaxy s5 wciąż jest jednak znacznie lepszy, co widać zarówno 
po wynikach testów, jak i gołym okiem.

Galaxy S5 pod kątem 45° Sony Xperia z2 pod kątem 45°

Galaxy S5 – kontrast w zależności 
od kąta widzenia

Sony Xperia z2 – kontrast  
w zależności od kąta widzenia

15° 15°
30° 30°

45° 45°

HtC ONe M8 30,0 fPs

sAMsuNg  
gALAxy s5 27,7 fPs

sONy xPerIA Z2 27,4 fPs

Lg g3 20,6 fPs

MOdeLe 2013 r. 15,0 fPs

Snapdragon 600

Snapdragon 801
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LG G3
samsUnG 
GaLaxy s5

sony 
xperia z2

Htc 
one m8

miejsce 1 2 3 4

cena (ok.) 2199 zł 2699 zł 2599 zł 2599 zł

ocena ogólna 97,9 97,2 97,1 96,8

ergonomia (30%) 99 97 97 98

internet (20%) 100 100 99 99

multimedia (20%) 95 95 95 93

telefon/Bateria (20%) 98 97 98 97

sklep z appami (10%) 96 96 96 96

Dane tecHniczne
aktualna wersja systemu operacyjnego Android 4.4.2 Android 4.4.2 Android 4.4.2 Android 4.4.2 

nakładka producenta Lg uI samsung touchWiz sony uI HtC sense 6.0

Układ system-on-chip Qualcomm snapdragon 801 Qualcomm snapdragon 801 Qualcomm snapdragon 801 Qualcomm snapdragon 801

procesor: liczba rdzeni i taktowanie 4 x 2,5 gHz 4 x 2,5 gHz 4 x 2,3 gHz 4 x 2,3 gHz

pamięć operacyjna/wolna pamięć flash [GB] 2/10,5 2/10,7 3/11,5 2/9,9 

ekran: przekątna (typ panelu) 5,5” (LCd) 5,1” (AMOLed) 5,2” (LCd) 5,0” (LCd)

ekran: rozdzielczość [piksele]/gęstość pikseli [ppi] 1440 x 2560/534 1080 x 1920/432 1080 x 1920/427 1080 x 1920/443

szybkość transferu Lte: download/upload [mb/s] 150/50 150/50 150/50 150/50

szybkość transferu Umts: download/upload [mb/s] 42,2/5,8 42,2/5,8 42,2/5,8 42,2/5,8

obsługiwane standardy WLan 802.11ac/n/g/b/a 802.11ac/n/g/b/a 802.11ac/n/g/b/a 802.11ac/n/g/b/a

rozdzielczość aparatu przedniego/tylnego 2/13 Mpix 2/15,9 Mpix 2/20,7 Mpix 5/4,1 Mpix (ultrapixel)

rejestracja wideo: rozdzielczość [piksele] /
szybkość [fps]

2160 x 3840/30 2160 x 3840/30 2160 x 3840/30 1080 x 1920/30

pojemność baterii/bateria wymienna 3000 mAh/ – 2800 mAh/ • 3200 mAh/ – 2600 mAh/ –

Wyjście tV/slot microsD/UsB usB (MHL)/ •/2.0 usB (MHL)/ •/3.0 usB (MHL)/ •/2.0 usB (MHL)/ •/2.0

radio/nfc/Bluetooth  •/ •/4.0  –/ •/4.0  •/ •/4.0 • (RDS)/ •/4.0

Dodatkowe funkcje i cechy szczególne
moduł Ir, krokomierz, lase-

rowy pomiar odległości
pulsometr, skaner odcisków 
palców, wodoszczelna obu-
dowa, moduł Ir, krokomierz

wodoszczelna obudowa,  
krokomierz

głośniki stereo, moduł  
podczerwieni, trzeci apa-

rat, krokomierz

typ karty sim Micro-sIM Micro-sIM Micro-sIM Nano-sIM

Wymiary 146 x 74 x 9 mm 142 x 73 x 10 mm 147 x 74 x 8 mm 146 x 71 x 10 mm

Waga 149 g 145 g 164 g 160 g

WyniKi pomiaróW
maksymalna jasność ekranu 385 cd/m² 404 cd/m² 420 cd/m² 482 cd/m²
Kontrast szachownicy1/odbić2 129:1/3,7:1 166:1/2,7:1 134:1/5,3:1 148:1/4,2:1

 spadek ostrości przy kącie widzenia 15/30/45° 8/25/44 proc. 2/8/22 proc. 9/26/48 proc. 14/40/64 proc.

przestrzeń barw (w porównaniu z srGB) 110 proc. 144 proc. 134 proc. 113 proc.
odchylenia barw przy kącie widzenia 15/30/45° 2 3/6/10 ∆C 2/4/5 ∆C 3/7/11 ∆C 3/6/11 ∆C

Bateria: czas rozmów/surfowania/ładowania 11:14/7:40/2:49 godz. 7:57/8:30/2:18 godz. 10:37/8:21/3:06 godz. 9:08/8:00/3:11 godz.

Jakość zdjęć: światło dzienne/słabe światło: bardzo dobra/bardzo dobra bardzo dobra/bardzo dobra bardzo dobra/dobra dobra/dobra

testy smartfony

linii papilarnych, z których pierwszy jest niemal bezużytecznym 
gadżetem, a drugi całkiem przydatnym, choć nie zawsze dobrze 
działającym udogodnieniem. 

Topowe smartfony opuszczają fabrykę z najaktualniejszą wersją 
Androida (4.4.2) wzbogaconą o nakładkę odpowiedniego produ-
centa. Nam bardziej przypadły do gustu minimalistyczne, znacz-
nie bardziej „europejskie” nakładki Xperii Z2 i HTC One, jednak roz-
wiązania Samsunga i LG także mają rzesze oddanych wielbicieli.

Walka o miano najlepszego smartfona świata (przynajmniej  
z systemem Android) okazała się bardzo zażarta i wyrównana. 
Wszystkie cztery topowe urządzenia oferują bardzo podobną wydaj-
ność i podstawowe możliwości, różniąc się dodatkowymi, specjalny-
mi funkcjami, wyglądem i ergonomią. W naszym teście o włos wy-
grywa LG G3, a zaraz za nim plasują się Galaxy S5 i Xperia Z2 z różni-
cą na poziomie dziesiątych części punktu! HTC One zamyka stawkę, 
jednak i on osiągnął wynik gorszy od lidera zaledwie o jeden punkt. 
Którego wybrać? To zależy od waszych oczekiwań. 
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oryginał po edycji

Drugi tylny aparat do efektów specjalnych
htc wyposaża model one m8 w dodatkowy aparat umożliwiający re-
jestrację informacji o głębi motywu. Dzięki temu można błyskawicz-
nie modyfikować ostrość zdjęć i dodawać efekty, na przykład w celu 
wyróżnienia osób.

test  
smartfonów

1)  Więcej = lepiej;   2) mNiej = lepiej;  
3) brak obsługi pasma 800 mhZ
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