
Telewizory o przekątnej ekranu 32 cale

Marka Loewe Sony JVC Panasonic Pioneer LG Sharp Grundig LG Sharp JVC

Model Connect 32 Full HD+ KDL-32S4000 LT-32DP9BU TX-32LXD80F KRL-32V 32LG7000 LC-32D65E Vision 7 32-7851 T 32PG6000 LC-32RD8E LT-32R90BU

Średnia cena w zł 5700 2100 2850 2400 5000 2190 2170 1990 1650 2100 2100

Kategoria telewizora LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD plazma LCD LCD

OBRAZ 40% dost (3,3) dost (3,4) dost (3,4) dost (2,9) dost (3,0) dost (2,9) dost (2,8) dost (3,3) dost (2,7) dost (3,1) dost (3,3)

Obraz oglądany pod kątem dost dost mrn db dost dost mrn dost bdb dost dost

Refleksy db db db db mrn db db db mrn db db

Płynność ruchu dost mrn dost mrn dost mrn mrn dost dost dost dost

Tuner analogowy: jakość obrazu/czułość dost/db dost/db dost/bdb dost/bdb mrn/db dost/db dost/db dost/db dost/db dost/db dost/db

Tuner cyfrowy: jakość obrazu/czułość dost/bdb dost/db dost/bdb dost/cel dostbdb dost/bdb dost/bdb dost/bdb mrn/bdb dost/bdb - / -

DŹWIĘK 20% db (3,9) db (3,5) dost (2,9) db (3,5) dost (2,7) dost (3,0) dost (2,9) dost (2,6) dost (2,8) mrn (2,0) mrn (1,8)

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 20% dost (3,3) dost (3,4) dost (2,8) dost (3,2) dost (3,4) dost (3,0) dost (3,1) dost (2,9) dost (3,2) dost (3,0) dost (2,5)

Instalacja i instrukcja obsługi db db db dost db dost db dost dost db dost

Codzienne użytkowanie/funkcje zaawansowane dost/db db/dost dost/dost db/dost db/dost dost/dost dost/dost dost/dost db/dost dost/dost dost/dost

Przeskakiwanie z kanału na kanał mrn dost ndost mrn ndost mrn mrn mrn mrn mrn mrn

Obsługa pilotem db db dost db db db db db db db dost

Obsługa przy telewizorze dost db dost dost dost dost db mrn db dost mrn

WSZECHSTRONNOŚĆ 10% bdb (4,6) dost (3,4) db (3,7) bdb (4,8) bdb (4,5) db (4,2) bdb (4,8) db (3,6) db (4,0) db (4,0) dost (2,8)

TELETEKST 5% bdb (5,0) db (3,7) db (4,0) dost (3,3) bdb (4,6) bdb (5,0) bdb (5,0) dost (3,0) bdb (4,6) dost (2,9) dost (3,4)

ZUŻYCIE ENERGII 5% dost (3,4) db (4,0) db (3,9) db (3,9) db (3,7) db (3,8) db (3,8) db (3,8) dost (3,1) db (4,3) db (3,7)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100%
dobry  

(3,6)

dostateczny 

(3,4)

dostateczny 

(3,3)

dostateczny 

(3,3)

dostateczny 

(3,3)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,1)

dostateczny 

(3,1)

dostateczny 

(3,0)

dostateczny 

(2,8)

WYPOSAŻENIE / DANE TECHNICZNE                      

Wbudowany tuner DVB-T/DVB-C/DVB-S x/x/- x/x/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- -/-/- 

Rzodzielczość w pikselach 1920x1080 1366x768 1366x768 1366x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1024x720 1366x768 1920x1080

Wejście słuchawkowe 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo brak 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo brak 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo

Liczba wejść AV scart/HDMI 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/4 2/3 2/2 2/4 2/2 2/3

Wejście USB/czytnik kart pamięci/CAM x/-/- -/-/- x/-/- -/x/- -/-/- x/-/- x/-/- -/-/- x/-/- -/-/- -/-/- 

Wejście PC: VGA/DVI/DVI przez HDMI x/-/- x/-/x -/-/- x/-/- x/-/x x/-/x x/-/x x/-/- x/-/x x/-/- -/-/- 

EPG: tuner analog./tuner cyfrowy x/x -/x x/x -/x -/x -/x -/x -/x -/x -/x -/-

Test powstał przy wsparciu Komisji 
Europejskiej. Wykorzystywanie wy-
ników w publikacjach oraz do celów 
marketingowych tylko za pisemną 
zgodą Wydawcy.

Klucz do oznaczeń w teście: bardzo dobry (bdb) = 5,5-4,5; dobry (db) = 4,4-3,5; dostateczny (dost) = 3,4-2,5; 
mierny (mrn) = 2,4-1,5; niedostateczny (ndost) = 1,4-0,5. 
Przy takiej samej ocenie, kolejność produktów alfabetyczna.  x = jest, - = brak. 
Dane procentowe = udział w końcowej ocenie jakości.



Klucz do oznaczeń w teście: bardzo dobry (bdb) = 5,5-4,5; dobry (db) = 4,4-3,5; dostateczny (dost) = 3,4-2,5; 
mierny (mrn) = 2,4-1,5; niedostateczny (ndost) = 1,4-0,5. 
Przy takiej samej ocenie, kolejność produktów alfabetyczna.  x = jest, - = brak. 
Dane procentowe = udział w końcowej ocenie jakości.

Test powstał przy wsparciu Komisji 
Europejskiej. Wykorzystywanie wy-
ników w publikacjach oraz do celów 
marketingowych tylko za pisemną 
zgodą Wydawcy.

Telewizory o przekątnej ekranu 37 cali

Marka Sony Panasonic Panasonic Philips Toshiba LG Loewe Samsung Sharp Sharp Pioneer

Model KDL-37V4500 TX-37LZD80F TX-37LZD85F 37PFL5603D/10 37XV556D 37LG7000 Xelos A 37 Full-HD+ 100 LE37A656 LC-37D65E LC-37XL8E KRL-37V

Średnia cena w zł 3300 2860 4200 3400 2830 3440 5500 3100 3100 3400 5250

Kategoria telewizora LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

OBRAZ 40% db (3,6) dost (3,1) dost (3,1) dost (3,4) dost (2,8) dost (3,1) dost (2,7) dost (3,4) dost (3,8) dost (2,8) dost (2,8)

Obraz oglądany pod kątem dost dost db dost dost db db dost dost dost mrn

Refleksy db db db db db db bdb db db db mrn

Płynność ruchu dost dost dost mrn mrn mrn mrn bdb dost dost dost

Tuner analogowy: jakość obrazu/czułość dost/db dost/db dost/db dost/db dost/dost dost/db mrn/bdb dost/dost mrn/dost mrn/db dost/db

Tuner cyfrowy: jakość obrazu/czułość dost/bdb dost/bdb dost/bdb dost/cel mrn/cel dost/bdb dost/bdb dost/cel dost/cel dost/cel dost/bdb

DŹWIĘK 20% db (3,8) db (3,6) dost (3,9) dost (3,2) dost (3,2) mrn (2,4) db (3,9) mrn (2,2) dost (3,2) dost (3,1) mrn (1,9)

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 20% db (3,6) dost (3,3) dost (3,3) dost (3,4) dost (3,4) dost (3,0) dost (3,3) dost (3,2) dost (3,0) dost (2,9) dost (3,4)

Instalacja i instrukcja obsługi db dost dost db db dost dost db dost dost db

Codzienne użytkowanie/funkcje zaawansowane db/db db/db db/dost dost/dost dost/db dost/dost dost/db dost/dost dost/dost dost/dost db/dost

Przeskakiwanie z kanału na kanał dost dost dost mrn mrn mrn mrn mrn mrn mrn ndost

Obsługa pilotem db db db db db db db dost db db db

Obsługa przy telewizorze db dost dost dost dost dost dost mrn db db dost

WSZECHSTRONNOŚĆ 10% bdb (4,5) bdb (5,0) bdb (5,0) bdb (4,5) db (3,9) db (4,2) bdb (4,6) db (4,2) bdb (4,8) db (4,2) bdb (4,5)

TELETEKST 5% dost (3,4) bdb (4,9) bdb (5,0) bdb (4,9) bdb (5,0) bdb (5,0) bdb (5,0) bdb (4,5) bdb (4,6) bdb (4,6) bdb (4,6)

ZUŻYCIE ENERGII 5% db (3,6) db (3,7) dost (3,2) bd (3,6) db (3,5) dost (3,4) dost (3,0) dost (3,3) dost (3,3) dost (3,4) dost (3,2)

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI 100%
dobry  

(3,7)

dobry  

(3,6)

dobry  

(3,6)

dobry  

(3,5)

dostateczny 

(3,3)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,2)

dostateczny 

(3,1)

dostateczny 

(3,0)

WYPOSAŻENIE / DANE TECHNICZNE                      

Wbudowany tuner DVB-T/DVB-C/DVB-S x/x/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/x/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/-

Rzodzielczość w pikselach 1366x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Wejście słuchawkowe 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo brak 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo 3,5 mm mini stereo

Liczba wejść AV scart/HDMI 2/3 2/3 2/3 2/4 2/3 2/4 2/2 2/4 2/3 2/3 2/3

Wejście USB/czytnik kart pamięci/CAM x/-/- -/x/- -/x/- x/-/- -/-/- x/-/- x/-/- x/-/- x/-/- -/-/- -/-/-

Wejście PC: VGA/DVI/DVI przez HDMI x/-/x x/-/x x/-/x -/-/x x/-/x x/-/x x/-/x x/-/x x/-/x x/-/x x/-/x

EPG: tuner analog./tuner cyfrowy -/x -/x -/x -/x -/x -/x x/x -/x -/x -/x -/x


