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Małe gabaryty
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Różne pojemności
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Test powerbanków

RZECZYWISTEJ 
POJEMNOŚCI 

POWERBANKÓW NIE SPOSÓB 
OCENIĆ BEZ WYKONANIA 
PRAKTYCZNEGO TESTU.  

Z KUPOWANIEM 
NIEPRZETESTOWANYCH 

MODELI JEST JAK Z KOTEM 
W WORKU. 

Skomentuj artykuł, wysyłając list na adres
 listy@pcformat.pl

Podsumowanie testu

Pierwsza wartość oznacza maksymal-
ne natężenie prądu, z jakim urządze-
nie może ładować własny akumulator 
– im wyższy prąd ładowania, tym 
szybciej naładujesz powerbank, jeżeli 
masz odpowiednią ładowarkę. Wyż-
szy prąd zasilania oznacza szybsze 
ładowanie podłączonych urządzeń.

Czas ładowania zmierzony od mo-
mentu całkowitego rozładowania 
banku do zasygnalizowania pełnego 
naładowania. Do ładowania wyko-
rzystaliśmy ładowarkę o wydajności 
prądowej 1000 mA.

Czas zasilania zmierzony przy obcią-
żeniu prądem o natężeniu ok. 1050 
mA. Wartość oddaje wydajność 
powerbanku, a nie rzeczywisty czas 
zasilania innych urządzeń mobilnych. 
Ten zależy od natężenia prądu wej-
ściowego gadżetu.

Objaśnienia do tabeli
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Wynik testu
banków energii  
o pojemności  
powyżej 10 000 mAh

Wynik testu
banków energii  
o pojemności  
do 10 000 mAh

Test powerbanków

Opisy powerbanków powyżej 10 000 mAh

Opisy powerbanków do 10 000 mAh

Wykończona błyszczącym plastikiem obudowa wygląda 
bardzo efektownie, w praktyce jednak łatwo ją pobrudzić, 
a nawet porysować. Jak na swoją pojemność powerbank 
nie jest przesadnie ciężki. Ma za to spore gabaryty. Tylko jeden z portów 
ładujących dostarcza prąd o podwyższonym natężeniu. Diody sygnalizujące 
stan naładowania są bardzo czytelne, a przycisk zasilania duży i wygodny.

PQI PB-J15

Ocena: jakość 

 Czytelne kontrolki
 dwa porty ładujące
 Dobre wykonanie

  Długi czas ładowania
  Błyszcząca obudowa
  Duże wymiary

Ocena: jakość/cena 

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

ank

To powerbank o najlepszym stosunku pojemności dekla-
rowanej do rzeczywistej. Zauważyliśmy jednak problemy 
w pracy portu ładującego 1000 mAh, gdy jest obciążony 
niskim poborem prądu – ale może to być wada egzemplarza. Znajdujący się 
na obudowie ekranik precyzyjnie pokazuje procent naładowania akumulatora. 
Jest czytelny pod warunkiem, że patrzysz na niego na wprost.   

Esperanza EMP108K

Ocena: jakość 

 Ekranik LCD
 Aluminiowa obudowa
 Wysoka pojemność

    Podatny na 
porysowanie

 Mały włącznik

Ocena: jakość/cena 

Cena Dostarczył: Esperanza, https://esperanza.pl

Powerbank zdecydowanie godny zainteresowania (mimo 
niewysokiej pojemności) ze względu na bardzo niską cenę. 
Jest tańszy od wszystkich innych urządzeń w teście, także 
tych o dużo niższej pojemności. Wykonanie urządzenia jest adekwatne do ceny 
– najbardziej przeszkadzają szorstkie krawędzie obudowy. Poważniejszą wadą jest 
bardzo długi czas ładowania, którego nie skróci nawet mocniejsza ładowarka.

Esperanza EMP107WB

Ocena: jakość 

 Czytelne kontrolki
  Dobra pojemność    
rzeczywista

  Długi czas ładowania
  Ostre krawędzie 

    obudowy

Ocena: jakość/cena 

Cena Dostarczył: Esperanza, https://esperanza.pl

„Premium” w nazwie zobowiązuje – Hama to najładniejsze urządzenie w teście. 
Jego złota, aluminiowa obudowa, bardzo mała grubość i niska waga czynią 
z niego gadżet dla eleganckiego biznesmena. Choć urządzenie ładuje się 
bardzo długo, można ten czas skrócić, stosując mocniejszą ładowarkę. Diody 
sygnalizujące stan naładowania znajdują się na bocznej krawędzi, są małe, ale 
czytelne. Mocniejszy z portów ładujących dostarcza prąd o natężeniu 2100 mAh.

Hama PowerPack Premium Alu 8000 mAh

Ocena: jakość 

 Aluminiowa obudowa
 Poręczne wymiary
 Mała waga

  Długi czas ładowania
    Małe kontrolki  
zasilania

Ocena: jakość/cena 

Cena Dostarczył: Hama, https://pl.hama.com

1. miejsce
Producent i model Wagi PQI PB-J15 Ocena

Pojemność nominalna (mAh) 0% 15 000 mAh
Prąd ładowania/zasilania 10% 2000/1000+2100 mA 4,07

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

4,00

Przyciski 1% włącznik 4,00

Automatyczne wyłączanie 1% tak 5,00

Wejście/wyjście zasilające 1% microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50

Przejściówki zasilania urządzeń 1% microUSB 3,00

Dodatkowe funkcje/wyposażenie 3% brak/brak 1,00

Jakość wykonania 5% bardzo dobra; dobrze opisane porty; bardzo 
czytelne diody; duży przycisk zasilania; ele-
gancka obudowa; błyszcząca powierzchnia

5,00

Czas ładowania powerbanku 10% 925 minut 3,61

Czas zasilania urządzeń/realna pojemność 50% 677 minut/11 509 mAh 6,00

Wymiary i waga 15% 118x71x23 mm, 309 g 3,53

Instrukcja obsługi 0% opisuje wszystkie funkcje urządzenia; angiel-
ska, inne języki

Wyniki testu

Ocena końcowa: jakość 100% bardzo dobry 4,87

Ocena końcowa: jakość/cena dobry 3,92
Średnia cena rynkowa 147 zł
Do testu dostarczył Konsorcjum FEN, http://fen.pl

1. miejsce
Producent i model Wagi Esperanza EMP108K Ocena

Pojemność nominalna (mAh) 0% 8400 mAh
Prąd ładowania/zasilania 10% 1000/1000+2000 mA 3,70

Kontrolki 3% poziom naładowania stale widoczny, ekran 
LCD

5,00

Przyciski 1% włącznik, inne 5,00

Automatyczne wyłączanie 1% tak 5,00

Wejście/wyjście zasilające 1% microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50

Przejściówki zasilania urządzeń 1% microUSB 3,00

Dodatkowe funkcje/wyposażenie 3% latarka/brak 3,00

Jakość wykonania 5% bardzo dobra; aluminiowa obudowa; bardzo 
ładny wygląd; czytelny ekran z podświetle-
niem; panel portów chroniony gumą; bardzo 
mały włącznik

5,00

Czas ładowania powerbanku 10% 574 minuty 4,39

Czas zasilania urządzeń/realna pojemność 50% 438 minut/7446 mAh 4,92

Wymiary i waga 15% 112x70x23 mm, 276 g 3,79

Instrukcja obsługi 0% opisuje wszystkie funkcje urządzenia; polska, 
angielska, inne języki

Wyniki testu

Ocena końcowa: jakość 100% bardzo dobry 4,51

Ocena końcowa: jakość/cena celujący 6,00
Średnia cena rynkowa 45 zł
Do testu dostarczył Esperanza, https://esperanza.pl
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Test powerbanków

2. miejsce 3. miejsce 4. miejsce 5. miejsce 6. miejsce
A-Data P20000D Ocena Hama PowerPack Joy 

13000mAh
Ocena TP-Link TL-PB15600 Ocena Tracer KTM45873 Ocena Esperanza EMP107WB Ocena

20 000 mAh 13 000 mAh 15 600 mAh 12 000 mAh 11 000 mAh
2000/2100+2100 mA 4,84 2100/2100+2100 mA 4,87 2400/1500+1500 mA 4,12 1000/1000+2000 mA 3,70 1000/1000+2000 mA 3,70

poziom naładowania stale widoczny, 
ekran LCD

5,00 kilka kontrolek naładowania, poziom 
naładowania stale widoczny

4,00 kilka kontrolek naładowania 3,00 kilka kontrolek naładowania 3,00 kilka kontrolek naładowania, poziom 
naładowania stale widoczny

4,00

włącznik, inne 5,00 włącznik 4,00 inne 1,00 brak 1,00 włącznik 4,00

tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00

microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50

microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00

latarka/brak 3,00 brak/brak 1,00 latarka/brak 3,00 brak/brak 1,00 latarka/brak 3,00

dobra; dobrej jakości plastik; ogrom-
ne gabaryty; bardzo podatny na poryso-
wanie; ekran czytelny tylko na wprost; 
błyszczący plastik panelu portów; brak 
oznaczeń na portach

4,00 dobra; ładny wygląd; obudowa wykoń-
czona gumą; porty ładowania zbyt bli-
sko siebie 

4,00 bardzo dobra; bardzo ładny wygląd; wy-
sokiej jakości plastik; porty ładowanie 
nieopisane

5,00 przeciętna; szary plastik pokryty gumą 
– chroni przed porysowaniem, ale 
wygląda brzydko; brak oznaczeń na 
portach

3,00 przeciętna; przyzwoita jakość plasti-
ku; wszystkie porty w jednym miejscu 
bardzo czytelne kontrolki; krawędzie 
obudowy dość ostre

3,00

950 minut 3,56 647 minut 4,23 815 minut 3,86 554 minuty 4,44 920 minut 3,62

808 minut/13 736 mAh 6,00 514 minut/8738 mAh 5,43 542 minuty/9214 mAh 5,61 477 minut/8109 mAh 5,18 482 minuty/8194 mAh 5,21

162x80x24 mm, 451 g 2,39 141x61x22 mm, 296 g 3,63 150x61x22 mm, 346 g 3,23 150x71x14 mm, 238 g 4,10 126x74x23 mm, 309 g 5,69

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
polska, angielska, inne języki

opisuje najważniejsze funkcje urządze-
nia; polska, angielska, inne języki

opisuje minimum funkcji; polska, an-
gielska, inne języki

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
polska, angielska, inne języki

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
polska, angielska, inne języki

bardzo dobry 4,82 bardzo dobry 4,69 bardzo dobry 4,66 dobry 4,43 dobry 4,40

dobry 4,25 bardzo dobry 4,92 dobry 3,89 bardzo dobry 5,01 celujący 6,00
119 zł 81 zł 139 zł 69 zł 43 zł

Adata, http://adta.com/pl Hama, http://pl.hama.com TP-Link; www.tp-link.com.pl Tracer, www.tracer.pl Esperanza, https://esperanza.pl

2. miejsce 3. miejsce 4. miejsce 5. miejsce 6. miejsce
Hama PowerPack Pre-
mium Alu 8000 mAh

Ocena A-Data X7000 Ocena Tracer KTM45869 Ocena PQI PB-119 Ocena TP-Link TL-PBG6700 Ocena

8000 mAh 7000 mAh 8000 mAh 6000 mAh 6700 mAh
1600/1000+2100 mA 3,95 2000/2400+2400 mA 5,26 1000/1000+2000 mA 3,70 2500/1000+2500 mA 4,50 2400/2400+0 mA 3,70

kilka kontrolek naładowania, poziom 
naładowania stale widoczny

4,00 kilka kontrolek naładowania, poziom 
naładowania stale widoczny

4,00 kilka kontrolek naładowania, poziom 
naładowania stale widoczny

4,00 kilka kontrolek naładowania 3,00 kilka kontrolek naładowania 3,00

włącznik 4,00 włącznik, inne 5,00 włącznik, inne 5,00 inne 1,00 inne 1,00

tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00 tak 5,00

microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB, dodatkowe USB 5,50 microUSB/USB 4,50

microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00 microUSB 3,00

brak/brak 1,00 brak/brak 1,00 latarka/brak 3,00 brak/brak 1,00 brak/brak 1,00

bardzo dobra; aluminiowa obudowa; 
bardzo dobrze opisane porty; poręcz-
ne wymiary

5,00 dobra; obudowa w części aluminiowa, 
w części plastikowa; podatna na pory-
sowanie (szczególnie panel portów) 

4,00 dobra; pokrycie imitujące skórę; duża 
dioda ładowania; poręczne wymiary

4,00 dobra; dobrej jakości plastik; duży 
przycisk; dobrze opisane porty; czytel-
ne diody; poręczne wymiary

4,00 bardzo dobra; eleganckie wykonanie; 
gumowe wykończenie; zbyt łatwo się 
brudzi

5,00

894 minuty 3,68 359 minut 4,87 368 minut 4,85 329 minut 4,94 345 minut 4,90

377 minut/6409 mAh 4,51 303 minuty/5151 mAh 4,02 311 minut/5287 mAh 4,07 230 minut/3910 mAh 3,53 216 minut/3672 mAh 3,44

135x73x11 mm, 204 g 4,37 148x73x12 mm, 212 g 4,30 125x67x16 mm, 189 g 4,49 83x46x27 mm, 126 g 4,99 96x43x24 mm, 142 g 4,86

opisuje najważniejsze funkcje urządze-
nia; polska, angielska, inne języki

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
polska, angielska, inne języki

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
polska, angielska, inne języki

opisuje wszystkie funkcje urządzenia; 
angielska, inne języki

opisuje minimum funkcji; polska, an-
gielska, inne języki

dobry 4,25 dobry 4,20 dobry 4,16 dobry 3,92 dobry 3,81

dobry 4,32 dobry 4,36 bardzo dobry 5,30 dobry 3,63 dobry 3,71
86 zł 82 zł 53 zł 113 zł 97 zł

Hama, https://pl.hama.com AData, http://adata.com/pl Tracer, www.tracer.pl Konsorcjum FEN, http://fen.pl TP-Link, www.tp-link.com.pl


