
Użyty w tytule zwrot jego wysokość wydaje się wielce uzasad-
niony, zważywszy na wydłużony ekran smartfona o propor-
cjach boków 21:9 przy przekątnej 6,5”. Wymiary urządzenia 
wynoszą 167 x 72 x 8,2 mm, co sprawia, że Xperia 1 dzięki 
niestandardowym proporcjom wyróżnia się na tle konkuren-
cji. Elegancka, czarna konstrukcja jest pokryta szkłem Gorilla 
Glass 6. Całość okala aluminiowa ramka.

Wszystkie klawisze – fizyczne i czytnik linii papilarnych – 
umieszczono po prawej stronie, co jest wygodne w użytkowa-
niu, ale sprawia kłopot w momencie, kiedy telefon próbujemy 
umieścić w uchwycie samochodowym. Praktycznie nie jest 
możliwe zamocowanie go w taki sposób, aby uniknąć blokady 
chociaż jednego z przycisków. Xperia 1 wymaga także dużej 
gimnastyki, jeśli chcieć ją obsługiwać jedną ręką.

Skaner odcisku palca zo-
stał zagłębiony w ramce, 
przez co jego dotykanie 
nie jest zbyt wygodne. 
Nie działa też najszyb-
ciej – proces podświetlania 
ekranu chwilę trwa. Trzeba 
się także przyzwyczaić do 
umiejscowienia przycisku 
Power pod czytnikiem linii 
papilarnych.

Górną krawędź Xperii 1 
zagospodarowano na mi-
krofon i szufladkę na kartę 
nanoSIM i drugą nanoSIM 
lub microSD, którą otwiera 
się, po prostu podważając 
paznokciem. Na dolnej 
krawędzi umieszczono 
drugi mikrofon, USB 

typu C i  jeden z głośników. Brak gniazda minijack zrekom-
pensowano przejściówką, która jest dołączona w zestawie. 
Bezprzewodowe słuchawki są obsługiwane nie tylko przez 
LDAC czy aptX HD. Do dyspozycji mamy również zestaw funkcji 
poprawiających brzmienie.

Flagowa jakość

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855 
sprawdza się doskonale w połączeniu z 6 GB RAM-u i Andro-
idem Pie. Xperia 1 pracuje na baterii o pojemności 3300 mAh 
i choć działa cały dzień, oferując względny komfort, przy telefo-
nie z tej półki cenowej czuje się pewien niedosyt. Zwłaszcza że 
japoński producent nie zdecydował się na uzbrojenie telefonu 
w ładowanie indukcyjne, co w przypadku flagowców staje się 
standardem.

Użytkownicy smartfonów od dłuższego czasu byli przyzwy-
czajeni do co najmniej dwóch obiektywów na tylnym panelu. 
Sony, na przekór czasom, długo montowało w swoich tele-
fonach pojedyncze aparaty. W przypadku Xperii 1 mamy do 
czynienia z aż trzema obiektywami o różnych ogniskowych, 
jednostką główną z dużymi pikselami i optyczną stabilizacją 
obrazu, szerokim kątem o niesamowitym polu widzenia. Zde-
cydowanej zmianie na lepsze w stosunku do poprzednich Xperii 
uległa także jakość zdjęć – nawet wykonywane po ciemku, 
mimo braku specjalnego trybu zdjęć nocnych, wychodzą nad-
zwyczaj dobrze.

Kino w zasięgu ręki

Na koniec wisienka na torcie. Jeśli szukamy smartfona, który ma 
służyć w dużej mierze do oglądania filmów, Xperia 1 jest zdecy-
dowanie trafionym wyborem. Począwszy od braku notcha, przez 
graniczne punkty i rozpiętość jasności ekranu OLED 4K (3840 x 
1644), po wsparcie treści HDR, dodatkowym atutem jest, obok 
standardowego, tryb twórcy, powiązany z profesjonalną marką 
sprzętu filmowego CineAlta. Xperia 1 oferuje także inteligentne 
sterowanie podświetleniem zapobiegające wygaszaniu, gdy wzrok 
jest skierowany na ekran. Jeśli więc jesteśmy fanami oglądania 
filmów w bardzo dobrej jakości i akurat dysponujemy 4 tys. zł 
wolnych środków, Sony Xperia 1 nas nie zawiedzie.

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów produ-
centa oraz testów

Sony Xperia 1, bezpośredni następca Xperii XZ2 Premium 
oraz XZ3, to nowy flagowiec w ofercie Sony. Smukły i ele-
gancki, wyposażony w to, co Sony ma najlepsze, czyli wy-
świetlacz i aparaty, w połączeniu z najbardziej wydajnym 
obecnie na rynku chipsetem Qualcomm Snapdragon 855 
może śmiało stanąć w szranki o miano najlepszego smart-
fona na rynku.

 � wysoka cena

 � brak gniazda słuchawkowego

 � brak ładowania indukcyjnego

 � ekran OLED 4K 21:9 bez notcha

 � ponadprzeciętna jakość obrazu

 � możliwość konfiguracji wielu elementów(+)
(-)

Jego wysokość 
Sony Xperia 1
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