
Pierwsza wartość oznacza maksymalne 
natężenie prądu, z jakim urządzenie 
może ładować własny akumulator – 
im  wyższy prąd ładowania, tym szyb-
ciej naładujesz powerbank (jeżeli masz 
odpowiednią ładowarkę). Wyższy prąd 
zasilania oznacza szybsze ładowanie 
podłączonych urządzeń.

Czas ładowania zmierzony od momentu 
całkowitego rozładowania banku do za-
sygnalizowania pełnego ładowania. Do 
ładowania wykorzystaliśmy ładowarkę 
o wydajności prądowej 1000 mA.

Czas zasilania zmierzony przy obciążeniu 
prądem o natężeniu około 750 mA. 
Wartość oddaje wydajność powerbanku, 
a nie rzeczywisty czas zasilania innych 
urządzeń mobilnych. Ten zależy od 
natężenia prądu wejściowego gadżetu.
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Pojemność nominalna (mAh) 0% 5000 mAh 10 000 mAh 3350 mAh 8800 mAh 5200 mAh 4200 mAh
Prąd ładowania/zasilania 3% 1000/2000 mA 4,84 1000/2100 mA 5,00 1000/2100 mA 5,00 1000/2100 mA 5,00 1000/2000 mA 4,84 1000/2100 mA 5,00

Kontrolki 3% kilka kontrolek nałado-
wania, poziom nałado-
wania stale widoczny

6,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nałado-
wania, poziom nałado-
wania stale widoczny

6,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00

Przyciski 2% włącznik, inne 5,00 włącznik, inne 5,00 włącznik 4,00 włącznik, inne 5,00 włącznik, inne 5,00 włącznik 4,00

Automatyczne wyłączanie 1% tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00 nie 1,00 tak 5,00 tak 5,00

Wejście/wyjście zasilające 5% micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB, do-
datkowe USB

5,50 micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB, do-
datkowe USB

5,50 micro-USB/USB, do-
datkowe USB

5,50 micro-USB/USB 4,50

Przejściówki zasilania urządzeń 5% micro-USB 3,00 micro-USB 3,00 micro-USB 3,00 mini-USB, micro-USB 4,50 mini-USB, micro-USB, 
Apple 30-pin

5,00 micro-USB 3,00

Dodatkowe funkcje/wyposażenie 2% latarka/brak 3,00 latarka/brak 3,00 brak/etui 3,00 brak/etui 3,00 brak/brak 1,00 brak/brak 1,00

Jakość wykonania 4% dobra 4,00 przeciętna 3,00 bardzo dobra 5,00 przeciętna 3,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00

Czas ładowania powerbanku 10% 398 minut 4,35 694 minuty 2,37 358 minut 4,61 883 minuty 1,11 403 minuty 4,31 297 minut 5,02

Czas zasilania urządzeń/realna 
pojemność

50% 270 minut/3375 mAh 4,67 520 minut/6500 mAh 6,00 260 minut/3250 mAh 4,56 449 minut/5613 mAh 6,00 263 minuty/3288 mAh 4,59 249 minut/3113 mAh 4,43

Wymiary i waga 15% 111x51x14 mm, 105 g 4,90 115x79x23 mm, 273 g 1,54 89x84x14 mm, 129 g 4,42 117x81x23 mm, 251 g 1,98 91x49x27 mm, 144 g 4,12 118x66x9 mm, 112 g 4,76

Instrukcja obsługi 0% opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
angielska

opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
polska, angielska, 
inne języki

opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
angielska, inne języki

opisuje urządzenie 
oraz inne zagadnienia; 
polska, angielska, inne 
języki

opisuje wszystkie funk-
cje urządzenia; polska, 
angielska, inne języki

opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
angielska, inne języki

Pomoc w internecie 0% www.pqigroup.com/ www.m-life.pl/ www.adata.com/ www.digitalbox.pl/ www.i-tec.pl www.adata.com/

4,57 4,52 4,50 4,50 4,49 4,46
4,54 4,79 4,39 4,32 4,54 4,62

Średnia cena rynkowa 81 zł 70 zł 84 zł 87 zł 78 zł 73 zł
Do testu dostarczył/adres WWW Konsorcjum FEN  

http://fen.pl/
M-life  

www.m-life.pl
ADATA  

www.adata.com
DigitalBox  

www.digitalbox.pl
i-tec

www.i-tec.pl
ADATA  

www.adata.com

Wykonany z białego plastiku, ma grubą 
obudowę, w której zamontowano cztery 
diody wskazujące stopień naładowania. 
Diody nie są ciągle włączone – aby 
sprawdzić stan akumulatora, musisz 
wcisnąć przycisk na obudowie. Mimo 

niewysokiej pojemności 4000 
mAh powerbank może ładować 
urządzenia dłużej niż niektóre po-
jemniejsze modele. Niestety do banku 
Goodram jest dołączona tylko jedna 
przejściówka (micro-USB).

Płaska obudowa urządzenia jest w cało-
ści pokryta satynową gumą. W pobliżu 
portu ładowania znajdziesz duży wygod-
ny przycisk oraz trzy dobrze widoczne 
niebieskie diody. Na bocznej krawędzi 
znajduje się także dioda pełniąca rolę 

dość słabej latarki. Rzeczywista 
pojemność akumulatora jest 
o blisko jedną trzecią niższa niż 
nominalna. Ale powerbank może ładować 
podłączone urządzenia prądem o natę-
żeniu 2 amperów. 

Ocena: jakość 

Ocena: jakość 

  Smukła obudowa
 Wygodny przycisk
 Wbudowana latarka

  Brak polskiej instrukcji
 Tylko jedna przejściówka

  Dobra wydajność
 Małe gabaryty
  Atrakcyjna cena

  Tylko jedna przejściówka
  Brak przycisku zasilania

Ocena: jakość/cena 

Ocena: jakość/cena 

Cena

Cena

Dostarczył: Konsorcjum FEN, http://fen.pl/

Dostarczył: Wilk Elektronik, www.goodram.com/pl

 niż 

ać 



Pojemność nominalna (mAh) 0% 5600 mAh 4400 mAh 5200 mAh 5200 mAh 5000 mAh 3000 mAh
Prąd ładowania/zasilania 3% 1000/2100 mA 5,00 1000/1000 mA 3,40 1000/2100 mA 5,00 1000/1000 mA 3,40 1000/1000 mA 3,40 1000/1000 mA 3,40

Kontrolki 3% kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nałado-
wania, poziom nałado-
wania stale widoczny

6,00 kilka kontrolek nała-
dowania

5,00 kilka kontrolek nałado-
wania, poziom nałado-
wania stale widoczny

6,00 kilka kontrolek nałado-
wania, poziom nałado-
wania stale widoczny

6,00

Przyciski 2% włącznik, inne 5,00 inne 1,00 włącznik 4,00 inne 1,00 włącznik, inne 5,00 włącznik 4,00

Automatyczne wyłączanie 1% tak 5,00 nie 1,00 tak 5,00 nie 1,00 nie 1,00 tak 5,00

Wejście/wyjście zasilające 5% micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB 4,50 micro-USB/USB 4,50

Przejściówki zasilania urządzeń 5% mini-USB, micro-USB, 
Apple 30-pin, Apple 
Lightning

5,50 micro-USB 3,00 micro-USB 3,00 micro-USB 3,00 micro-USB 3,00 micro-USB 3,00

Dodatkowe funkcje/wyposażenie 2% latarka/brak 3,00 brak/brak 1,00 brak/brak 1,00 brak/brak 1,00 brak/brak 1,00 brak/dodatkowy kabe-
lek USB

3,00

Jakość wykonania 4% dobra 4,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00 przeciętna 3,00 dobra 4,00 bardzo dobra 5,00

Czas ładowania powerbanku 10% 547 minut 3,35 364 minuty 4,57 358 minut 4,61 359 minut 4,61 344 minuty 4,71 304 minuty 4,97

Czas zasilania urządzeń/realna 
pojemność

50% 260 minut/3250 mAh 4,56 274 minuty/3425 mAh 4,71 207 minut/2588 mAh 3,97 255 minut/3188 mAh 4,50 211 minut/2638 mAh 4,01 138 minut/1725 mAh 3,20

Wymiary i waga 15% 95x47x21 mm, 123 g 4,54 87x44x23 mm, 114 g 4,72 85x45x21 mm, 119 g 4,62 74x70x24 mm, 133 g 4,34 118x67x11 mm, 141 g 4,18 128x63x11 mm, 99 g 5,02

Instrukcja obsługi 0% opisuje minimum funk-
cji; angielska

opisuje wszystkie funk-
cje urządzenia; polska, 
angielska, inne języki

opisuje wszystkie funk-
cje urządzenia; polska, 
angielska, inne języki

opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
angielska

opisuje minimum funk-
cji; polska, angielska, 
inne języki

opisuje najważniejsze 
funkcje urządzenia; 
polska, angielska, 
inne języki

Pomoc w internecie 0% http://pl.sunen.eu/ www.goodram.com/pl www.geniusnet.com/ www.pqigroup.com/ www.platinet.pl/ www.geniusnet.com/

4,46 4,36 4,19 4,16 4,05 3,90
4,59 4,96 4,05 4,12 3,77 3,87

Średnia cena rynkowa 75 zł 60 zł 87 zł 81 zł 97 zł 81 zł
Do testu dostarczył/adres WWW Sunen  

http://pl.sunen.eu
Wilk Elektronik  

www.goodram.com/pl
Genius  

www.geniusnet.com
Konsorcjum FEN  
http://fen.pl/

Platinet  
www.platinet.pl

Genius  
www.geniusnet.com
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Skomentuj artykuł, wysyłając list na adres 
 listy@pcformat.pl

-


