
Od smartfona, nieodłącznego towarzysza niemal każdego 
z nas, wymaga się coraz więcej. Ma mieć świetny aparat, 
szybko reagować na polecenia i długo działać po nałado-
waniu baterii. Dobrze, aby przy tym charakteryzował się 
trwałością i wytrzymałością. Czytając specyfikację Hammera 
Blade, można mieć nadzieję, że jest to model, który połączył 
wszystkie te cechy.

Pancerny nie znaczy toporny

Pierwsza myśl, jaka przychodzi 
po wyjęciu Hammera Blade  z  pu-
dełka, to ta, że pancerny wcale nie 
znaczy brzydki i toporny. Metalowe 
wzmocnienia i ranty telefonu pokryto 
solidną gumą, która absorbuje siłę 
uderzenia podczas ewentualnych 
upadków. Co więcej, odnosi się 
wrażenie, że to właśnie wzmoc-
niona konstrukcja smartfona nadaje 
mu specyficzny charakter urządzenia 
wytrzymującego dosłownie wszystko 
i w każdych warunkach. Wyświetlacz 
chroni trzecia generacja szkła Cor-
ning Gorilla Glass 3, które, jak dowie-

dziono podczas eksperymentów, jest w stanie wytrzymać 
nacisk ponad 45 kg. Nieźle.

Hammer Blade posiada certyfikat odporności IP68, co za-
pewnia mu odporność na działanie wody i pyłu (odporność 
testowana przy zanurzeniu do 1,5 m nie dłużej niż 30 minut). 
Istotne jest to, że Blade posiada wodoszczelne gniazdo ła-
dowania microUSB, które nie wymaga zaślepki, aby norma 
została spełniona. Podczas użytkowania nie trzeba się więc 
obawiać o źle założoną zatyczkę, która nie zawsze szczelnie 
chroni wnętrze telefonu przed wilgocią.

Ośmiordzeniowe serce

Za efektywność działania smartfona odpowiada ośmiordze-
niowy procesor MTK6753 o taktowaniu zegara 8 x 1.3 Ghz, 
który wspiera 3 GB pamięci RAM, przez co praca Blade jest 
szybka nawet podczas korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. 
Niemniej nieco gorzej jest w przypadku sprawnego radzenia 
sobie urządzenia w grach, gdzie zdarzają mu się chwilowe 
klatkowania interfejsu.

Smartfon pracuje pod kontrolą czystego, pozbawionego 
spowalniających nakładek systemu Android 7.0 z certyfika-
tem GMS. Bateria o mocy 4000 mAh w zupełności wystar-
cza na mocno obciążony jeden dzień pracy. Dzięki funkcji 
szybkiego ładowania wystarczy kilka chwil, aby telefon 

Twardziel wśród smartfonów

Hammer Blade to kolejna propozycja telefonu firmy mPTech z serii Hammer. Ten pancerny smartfon jest naszpiko-
wany licznymi rozwiązaniami technologicznymi i funkcjami. Jak obiecuje producent, Hammer Blade charaktery-
zuje się nie tylko ponadprzeciętną wytrzymałością, ale też szybkim działaniem, dzięki czemu świetnie nadaje się 
do wielozadaniowej, zaawansowanej pracy. Jak sprawdza się smartfon stworzony z myślą o tych użytkownikach, 
którzy „żyją bardziej”? Przetestowaliśmy w praktyce.
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działał przez następne kilka godzin. Kolejnym wsparciem 
jest funkcja powerbanku.

Obraz ostry jak brzytwa

Wielkość ekranu – 5,2” – stanowi idealny kompromis pomię-
dzy rozmiarem wyświetlacza a poręcznością urządzenia. Ekran 
wykonano w technologii IPS o rozdzielczości FHD (1080p), co 
daje duże zagęszczenie pikseli na poziomie 424 ppi i żywe, 
dobrze odwzorowane kolory. Zastosowana technologia  
MiraVision pozwala użytkownikowi na wybór jednego z trzech 
trybów prezentowanego obrazu – standardowy, żywy oraz 
użytkownika, co sprawia, że wyświetlacz można dopasować 
do swoich indywidualnych upodobań. Na plus należy zaliczyć 
fakt, że wyświetlacz jest czytelny nawet wtedy, gdy padają 
na niego promienie słońca. Jako mankament można uznać 
brak, niestety dość ważnej dla większości użytkowników, 
diody powiadomień.

Hammera Blade uzbrojono w dwa aparaty – przednią kamerę 
5 Mpx z myślą o autoportretach oraz tylny aparat 13 Mpx. 
Choć autofocus działa sprawnie, to HDR dość mocno rozjaśnia 
zdjęcia. Rozdzielczość nagrywania filmów nieco rozczarowuje – 
to jedynie 720p przy 30 klatkach.

Do zadań specjalnych

Ci, którzy zastanawiają się, czy 1199 zł, na jakie wyceniono 
Hammera Blade, to będą dobrze wydane pieniądze, powinni 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czego oczekują od swojego 
smartfona. Dla szukających wzmocnionego telefonu Hammer 
Blade z pewnością jest ciekawą i wartą rozważenia 
propozycją. Na uwagę w survivalowych warun-
kach zasługują zwłaszcza inteligentne gesty Smart 
Gest oraz czytnik linii papilarnych.

Smartfony  TEST

– wodoodporność
– wytrzymałość
– poręczny kształt
– wyświetlacz
– czytnik papilarny
– dual SIM

– podatność na zarysowania
– brak NFC
– hybrydowe gniazdo kart

(+)

(-)
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Przykładowe zdjęcia wykonane telefonem Hammer Blade


