
Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ to najnowsze i najbardziej zaawansowane urządzenie koreańskiego producenta, który 
w 2011 r. rozpowszechnił phablet – telefon i tablet w jednym. Znane również pod spolszczoną nazwą tabfon lub 
tabletofon, umożliwia wykonywanie połączeń, a dzięki dużemu ekranowi dotykowemu (powyżej 5”) wygodę ko-
rzystania z Internetu, gier lub oglądania filmów. Wszechstronny telefon, który może zrobić wszystko i zrobić to 
dobrze? Obecnie nie ma lepszego niż Note 10+.
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Piękna bestia

Najlepszy tabletofon na rynku

Samsung Galaxy Note 10+ ma wszystko, co najlepsze w Ga-
laxy S10+, a przy tym podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. 
Z przodu znajduje się duży ekran o przekątnej 6,8”, otoczony 
kilkoma najcieńszymi ramkami, jakie można sobie wyobrazić. 
Jednak tym, co totalnie fascynuje, jest tył – wersja Aura Glow to 
ekscytująca mieszanka opalizacji i chromu, dająca fantastyczny 
efekt. Szkoda tylko, że rujnują go nieustannie pojawiające się 
odciski palców, dlatego najlepszą opcją będzie przezroczysty 
case, inaczej zamiast używać Note 10+, będzie się z nim trzeba 
obchodzić jak z wielkim dziełem sztuki. 

Trzeba przyznać, że Galaxy Note 10+ to potężny smartfon, 
który nawet w dużych dłoniach wydaje się ogromny. Wszystkie 
przyciski umieszczono po lewej stronie, jednak z racji gabarytów 
w większości przypadków trzeba się liczyć z tym, że urządzenie 
wymaga do sprawnej obsługi użycia obu rąk. Genialne poziomy 
jasności sprawiają, że nawet w pełnym słońcu na ekranie wszystko 
doskonale widać. Jego użytkowe zalety docenią także osoby pracu-
jące w trudnych warunkach. Galaxy Note 10+ spełnia normę IP68, 
co oznacza, że niestraszny mu pył czy woda – obudowa powinna 
wytrzymać zanurzenie do głębokości 1,5 m przez 30 minut.

Parametry flagowca

Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, zatopiony w ekra-
nie, jest szybki i niezawodny. Nadal jednak można korzystać 
z mniej bezpiecznej, ale dla niektórych wygodniejszej opcji roz-
poznawania twarzy. Producent zrezygnował z gniazda słuchaw-
kowego, w pudełku znajdują się za to słuchawki dokanałowe 
AKG USB-C. Wyświetlacz Dynamic AMOLED z rozdzielczością 
3040 x 1440 (przy 498 px na cal) posiada certyfikat HDR10 +. 
Mimo że to obecnie jeden z najlepszych wyświetlaczy mon-
towanych w smartfonach, do ideału brakuje jednej rzeczy – 
wyższej częstotliwości odświeżania, co zapewniłoby jeszcze 
płynniejszą pracę. Niemniej obraz na ekranie jest ostry, żywy, 
a poziomy czerni ciemne jak noc bez gwiazd. Oglądanie filmów 
to niemal mistyczne przeżycie. Głośniki stereo brzmią świetnie 
i pozwalają zanurzyć się w głębię dźwięku – warto włączyć 
w ustawieniach Dolby Atmos, aby uzyskać pełny efekt.

Galaxy Note 10+ 
bazuje na systemie 
Android 9.0 Pie i  jest 
zasilany przez procesor 
Snapdragon 855. W po-
łączeniu z 12 GB pamięci 
RAM to więcej, niż po-
trzeba przeciętnemu 
użytkownikowi. Aplika-
cje otwierają się szybko, 
a przechodzenie między 
nimi jest płynne. Urzą-
dzenie świetnie nadaje 
się do gier – co prawda 
rozgrzewa się po ok. 45 
minutach, jednak w ża-
den sposób nie jest to 
mankament w sprawnej 
pracy. Także zdjęciom wykonywanym przez Note 10+ nie można 
niczego zarzucić. 

Nowe triki rysika

Rysik S Pen, podobnie jak port USB typu C, mikrofon i głośnik 
multimedialny, został umieszczony na dolnym obrzeżu. W ubie-
głym roku, dodając Bluetooth, Samsung poprawił użyteczność 
rysika: S Pen może zdalnie aktywować niektóre funkcje, takie jak 
np. robienie zdjęć. Tegoroczny S Pen został przeprojektowany i jest 
trochę wygodniejszy w trzymaniu. Tym razem zrezygnowano z su-
perkondensatora na rzecz akumulatora o pojemności ok. 300 mAh, 
dzięki czemu czas pracy rysika to aż 12 godzin. Przydatną opcją 
jest możliwość konwersji pisma ręcznego na tekst, ale nic nie pobije 
Air Action – można sterować aplikacjami, machając rysikiem jak 
różdżką. Jeśli tylko możemy wyczarować ok. 4 tys. zł na zakup, 
Samsung Galaxy Note 10+ to doskonały smartfon, którego cena 
jest w pełni uzasadniona.
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