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Laserowy pojedynek 
Kolorowe laserówki drukują szybko, dobrze i tanio. Jednak w walce o rynkowy sukces pojawiają się nieczyste zagrania. 

Które urządzenie kupić, aby uniknąć trujących substancji zawartych w tonerze i wydmuchiwanych przez drukarkę? 

D rukarki laserowe jeszcze do nie
dawna używane były głównie 
w biurach. Obecnie dostępne 

w sprzedaży modele są na tyle małe 
i tanie, że nadają się również do zasto
sowań w domu. Użytkownicy domowi 
już dawno docenili zalety laserowych 
drukarek monochromatycznych. Czy 
jednak równie dobrze w domowych 
warunkach sprawdzą się kolorowe dru
karki laserowe? Poznajmy wady i zalety 
tego typu urządzeń oraz dowiedzmy się, 
komu potrzebna jest kolorowa laserów-
ka i który model warto wybrać. 

WARTO WIEDZIEĆ 

irowe laserówki pozwalają 
./skać dobrej jakości wydru

ki nawet na tanim papierze 

az z nową drukarką dosta
ny startowe kasety druku

jące o mniejszej wydajności 

• nie wszystkie drukarki lase
rowe są tanie w eksploatacji 

Jakie są rodzaje 
domowych drukarek? 
Najbardziej popularnymi drukarkami 
w naszych domach są urządzenia wy
korzystujące tusz, czyli tak zwane atra-
mentówki. Są bardzo tanie w zakupie, 
niestety, działają dosyć wolno i są drogie 
w eksploatacji. Jeśli zależy nam więc na 
dużej szybkości druku i niskich kosztach 
użytkowania, warto rozważyć zakup 
drukarki laserowej. Zamiast atramentu 
wykorzystuje ona proszek (toner), któ
ry pod wpływem światła i ładunków 
elektrostatycznych przenoszony jest na 
papier. Finalnie druk laserowy powstaje 
dużo szybciej niż w wypadku techniki 
atramentowej.jest również odporny na 
wilgoć, a w przypadku wielu modeli jest 
też bardzo tani. 

Jakiego rodzaju dokumenty 
można drukować laserem? 
Mimo że laser umożliwia tworzenie 
wydruków kolorowych, nie wszystkie 
dokumenty będą wyglądały tak samo 
dobrze, jak z drukarki atramentowej. 

Z uwagi na sporo niższą rozdzielczość 
drukarka laserowa nie nadaje się do dru
kowania zdjęć, trudno je porównywać 
z odbitkami wykonanymi na papierze 
fotograficznym przy użyciu atramen-
tówki. Kolorowy laser umożliwia jednak 
uzyskanie przyzwoitej jakości wydruku 
na zwykłym papierze, dlatego dużo le
piej niż drukarka atramentowa nadaje 
się do drukowania plakatów, etykiet, 
grafik czy wizytówek. Sporą zaletą jest 
również wysoka odporność tych doku
mentów na czynniki atmosferyczne. 

Czy drukarki laserowe są 
tańsze w eksploatacji? 
Laserowy wydruk powstaje przy użyciu 
specjalnego proszku (toneru). Oryginal
nie jest on sprzedawany w kasetach * r 
którc instalujemy podobnie jak kartridż 
w drukarce atramentowej.W przypadku 
kolorowych laserówek wykorzystywa
ne są aż cztery kasety z tonerem (czarny, 
niebieskozielony, purpurowy i żółty). 
Owszem, wystarczą one na wydruko
wanie nawet kilku tysięcy stron tekstu, 

niestety, po 
opróżnieniu ka
set musimy się liczyć 
ze sporym wydatkiem. 
Koszt zakupu kompletu przewyższa 
czasem cenę nowej drukarki. Uwaga! 
Nie dajmy się zwieść producentom -
w nowych drukarkach nie znajdziemy 
pełnowartościowego tonera, zwykle 
kaseta jest wypełniona tylko w połowie, 
przez co zasobniki startowe są znacz
nie mniej wydajne w stosunku do tych 
sprzedawanych osobno. 
Wysokość kosztów eksploatacji zale
ży od konkretnego modelu drukarki. 
W szukaniu oszczędności możemy 
zdecydować się na samodzielne na
pełnienie tonera lub kupno zamien
ników. Nie przynoszą one jednak tak 
dużych oszczędności, jak w wypadku 
atramentówek. 

www.komputerswiat.pl 
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Jak wybrać właściwą drukarkę do domu lub biura 
L aserowa czy atramentowa? Która 

technika druku lepiej sprawdzi 
się w domu i niewielkim biurze? Aby 
ułatwić wybór właściwego urządze

nia, Komputer Świat przygotował 
specjalny algorytm f. Odpowiada
jąc w nim na proste pytania, szybko 
dojdziemy do właściwego wniosku: 

jakiej drukarki potrzebujemy. Przed 
podjęciem ostatecznej decyzji warto 
jeszcze dobrze przyjrzeć się tabeli 
na dole strony, w której Komputer 

Świat szczegółowe porównał możli
wości urządzeń wykorzystujących 
technikę druku atramentowego 
i laserowego. 

Jakiej drukarki potrzebuję 
Drukuję bardzo rzadko 

pomiędzy drukowaniem kolejnych doku
mentów mijają tygodnie lub miesiące 

Drukuje często, 
ale po kilka stron 

poniżej 50 stron/miesiąc 

Drukuję często, 
wiele stron 

powyżej 50 stron/miesiąc 

f 
Drukuję kolorowe dokumenty 

Czarno-biata 
drukarka 
laserowa 

Drukuję kolorowe dokumenty Drukuję kolorowe dokumenty 

Drukarka Czarno-biata Chcę również 
atramentowa1 1 drukarka laserowa X drukować zdjęcia 

UJ? 
Kolorowa 
drukarka 
laserowa 

Czarno-biata 
drukarka 
laserowa 

TAK NIE 

ł l Kolorowa drukarka laserowa lub droż
szy model drukarki atramentowej' 

(z zasobnikami o powiększonej pojemności) 

Drukarka atramentowa1 

(z zasobnikami o powiększonej 
pojemności) 

Zalety i wady kolorowych drukarek laserowych i atramentówek 

Kolorowa laserowa 
Szybkie tempo drukowania i dobra jakość 
na Ewyktym papierze kserograficznym 

Drukowanie 
Jakość wydrukowanego tekstu 
Jakość wydruków kolorowych 
Jakość wydrukowanych zdjęć 
Szybkość druku jednej strony tekstu 
Szybkość druku kolorowej grafiki 
Szybkość druku zdjęcia 18x24 cm 
Wrażliwość na działanie światła: czarno-białych/kolorowych 
Wrażliwość na działanie wody: czarno-białych/kolorowych 
Hałas podczas drukowania 
Zanieczyszczenia 

Funkcjonalność 
Gniazdo PictBndge 
Gniazdo kart pamięci 
Wyświetlacz do wyboru i kadrowania zdjęć 
Drukowanie na płytach 
Liczba i pojemność podajników papieru 
Odbiornik papieru 
Gniazdo USB 
Możliwość pracy w sieci 
Wymagane miejsce 
Waga 

Koszty zakupu 
Pojemność startowych wkładów drukujących 
Koszty wkładów drukujących 
Koszty wydruku czarno-białego tekstu A4 
Koszty wydruku kolorowej grafiki A4 
Koszty wydruku zdjęcia 10x15 cm 
Pobór prądu podczas drukowania 
Pobór prądu w trybie czuwania 

dobia f 
zadawalająca r> 
zadr walająca, niewymagany specjalny papier -> 
wys Dka(od 4 do 7 sekund) f 
wysika (od 5 do U sekund! <f. 
wysoka (od 5 do U sekund! f 
bardzo niska/bardzo niska f 
bardzo niska/bardzo niska ^ 
bardzo duży (od 8 do 15 sonów) 4< 
niektóre modele wydmuchują dużą ilość szkodliwych substancji a 

bardzo rzadko 4> 
bardzo rzadko 4> 
brak 4-
nien ożliwe 4< 
najczęściej 1, pojemność od 130 do 250 akruszy, czasami podajnik boczny Pl 
od 811 do 125 stron <f> 
tak f 
tak, vi przypadku większości modeli, najczęściej z wykorzystaniem gniazda Ethernet <f, 
40x50 cm ~» 
troci ę ciężka, od 11 do 20 kg ^ 

wysokie, od 500 do 1500 zl * 
zmniejszona o połowę względem dostępnych w sprzedaży 4> 
od 810 do 1600 zl 4-
niski3. od 4do 8 groszy ^ 
wysokie, od 0,35 do 1 zl 4-
wysokie, od 0,50 do 1.5 zl 4> 
bard;o duży, od 100 do 460 W 4-
dość duży, od 5 do 10 W a 

Atramentowa1 

Najlepsza jakość drukowania 
tylko na specjalnym papierze 

zadowalająca 
zadowalająca 
najczęściej dobra, ale tylko na papierze fotograficznym 
często niska (od 6 do 33 sekund] 
często niska (od 35 do 350 sekund] 
często bardzo niska (od 80 do 1200 sekund) 
niska/najczęściej niska 
najczęściej niska/najczęściej wysoka 
bardzo duży (powyżej 10 sonów] 
brak zanieczyszczeń 

tak, zależy od modelu 
tak, zależy od modelu 
tak, zależy od modelu 
tak, zależy od modelu 
najczęściej 1, pojemność od 80 do 150 arkuszy 
w najtańszych modelach brak, od 15 do 50 stron 
tak 
tak, w niektórych modelach, najczęściej przy użyciu Wi-Fi 
40x60 cm 
lekka, od 2 do 6 kg 

ii 

* 

* 

niskie, od 120 do 400 zl 
zależy od modelu, w przypadku niektórych urządzeń firmy HP zmniejszona o połowę 
od 120 do 280 zł 4> 
zwykle niskie, ale w niektórych modelach wysokie, od 4 do 18 groszy 71 
wysokie, od 0,40 do 2 zł \ 
wysokie, od 0,40 do 2 zł 4-
mały, od 7 do 20 W 7\ 
w przypadku niektórych urządzeń duży, od 0.7 do 7 W 

mmmmimmmmmm^mmmmmmmm 
1 drukarka atramentowa lub atramentowe urządzenie wielofunkcyjne 
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Uwaga! Substancje szkodliwe w kolorowych drukarkach laserowych 

W iadomo, że kolorowe drukarki laserowe emi
tują do otoczenia mikropyły oraz substancje 

szkodliwe i że toner do drukowania zawiera sub
stancje trujące. Kwestia, na ile drukarki lasero
we zagrażają naszemu zdrowiu, wciąż pozostaje 
nierozstrzygnięta. 

Wyniki pomiarów 
• Substancje szkodliwe w tonerze: W tonerach 
drukarek Brother i Canon eksperci Komputer 
Świata stwierdzili zbyt wysoką koncentrację 
TVOC. Toner Canona zawierał przede wszystkim 
za dużo styrenu. 

• Mikropyły: Podczas pomiaru emisji mikropyłów 
wykazano, że drukarki wydmuchują do powietrza 
przede wszystkim cząstki małe i ultramałe (o śred
nicy poniżej 1 um). Uchodzą one za szczególnie 
niebezpieczne. Dlatego drukarki powinny wydmu
chiwać do powietrza tak mało mikropyłów, jak to 
tylko możliwe. O ile modele Canona, Konica Minolta 
i Samsunga wytwarzają stosunkowo niewiele mikro
pyłów, to zapylenie w wypadku drukarek Brother 
i Xerox zbliżone jest do tego występującego na ulicy 
o dużym natężeniu ruchu. Również Epson Aculaser 
emituje stosunkowo dużo pyłu. 
Dla porównania w tabeli f możemy sprawdzić war-
tości szkodliwych pyłów zmierzone w innych miej
scach. Komputer Świat zlecił pomiary obciążenia 
mikropyłami na dworze, w mieszkaniach i biurach. 
Dzięki temu lepiej możemy oszacować wpływ dru
karek laserowych na nasze zdrowie. 

• Substancje szkodliwe w powietrzu: Brother i Ca
non do powietrza emitują za dużo benzenu uchodzą-

Substancje trujące w tonerze (czarnym i kolorowym) 
Substancja I kobalt I nikiel I TV0C wtym wtym wtym 

CHR benzen styren 
* (mg/kg) j <25 | <?0 | <300 

710 
805 
360 

Brother HL-3040CN 

Canon i-Sensys 
LPB-5050n 
Epson Aculaser 
Cl 600 

Konica Minolta 
Magicolor1650EN 

Samsung 
CLP-320 

Xerox Phaser 
6 U 0 W N 

czarny 
kolorowy I 
czarny 
kolorowy 
czarny 
kolorowy 
czarny 
kolorowy 
czarny 
kolorowy 
czarny 
kolorowy 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

: 

243 
177 
170 
167 
112 
46 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0.3 

<0,3 

<0.3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<5 

<5 

<5 

77 

228 

207 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

27,6 

11.2 

13,0 

13,2 

2.7 

5,7 
<0,3 

<0,3 

28,1 

25,3 

<0,005 

<0,005 

<Q,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0.005 

<0.005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0.005 

<0,005 

<0,005 

<5 

<5 

15" 

* Certyfikat emisji szkodliwytch substancji laboratorium LGA; "Stwierdzono anizydyne. w żółtym barwniku 

Zanieczyszczenia i pyty zawieszone w powietrzu wewnątrz pomieszczeń 
w t y m w t y m w t y m I maks. liczba cząstek procentowy udział py tu 
CMR benzen styren i mikropyłów na cm ! o rożnej wielkości w mikropyle: 

<18 <0,1 <0,05 <1,0 I podczas drukowania 0,3gm/0,5-lpm/3pm/>3um 
Brother HL-3040CN 
Canon i-Sensys LPB-5050n 3,0 <0,020 
Epson Aculaser Cl600 7,2 <0,02(! 
Konica Minolta Magicotor 16S0EN 5,4 i <0.020 
Samsung CLP-320 9,0 0,092 
Xerox Phaser i l W / N 10,4 0,020 
* Certyfikat emisji szkodliwych substancji laboratorium LGA 

<0,020 
0,024 

<0,021 
<0.020 

0,33 
0,74 
0,57 

«!iliinjl 
2500 

65 000 
6600 
6500 

36%/61%/3%/<l% 
79%/21%/<1%/<1% 
81%/19%/<1%/<1% 

26%/66%/7%/1% 
29%/69%/2%/<1% 
52%/47%/1%/<1% 

cego za substancję rako
twórczą. Model Brothera 
przekraczał też wartość 
TVOC (sumę wszyst
kich lotnych związków 
organicznych). 

Pomiary mikropytów w innych miejscach (dla porównania)* 
Na dworze 

Biuro/mieszkanie 

Mieszkanie palacza 

5000-15000 Ruch drogowy o średniej intensywności 20 000-40 000 

4000-10 000 [ Ruch drogowy o wysokiej intensywności 40 000-120000 

40 000-80 000 Ruch drogowy w godzinach szczytu powyżej 200 000 

* Maks. liczba cząstek mikropytów na cm•' podczas drukowania 

Podsumowanie wyników testu 

Od czasu ostatniego testu drukarek 
laserowych publikowanego na 

łamach Komputer Świata minął już 
prawie rok, większość urządzeń, któ
re wtedy sprawdzono, emitowała do 
atmosfery mnóstwo szkodliwych dla 
zdrowia substancji. Czy producenci wy
ciągnęli wnioski i poprawili swoje urzą
dzenia? Zobaczmy! Tym razem w teście 
sprawdzono możliwości sześciu lasero
wych drukarek kolorowych. 

Substancje szkodliwe 
w tonerze i w powietrzu 
Negatywny wpływ drukarek lase
rowych na nasze zdrowie nieco się 
poprawił, jednak w dalszym ciągu 
są urządzenia, które nie są dla nas 
przyjazne.W tonerach Brothera i Ca
nona eksperci znaleźli substancje 
szkodliwe dla zdrowia. Oba urządze
nia wydmuchują również truciznę do 
otoczenia - za to przyznano punkty 
ujemne. Za emisję mikropyłów do 
powietrza ukarane zostały Brother 
i Xerox. Szczegółowe wyniki testu 
na obecność substancji szkodliwych 
znajdują się w tabelach powyżej. 

Szybkość i jakość 
Kolorowe drukarki laserowe są szyb
kie, jedna strona tekstu ląduje na tacce 
w czasie od pięciu do siedmiu sekund, 
a wydrukowanie skomplikowanej grafiki 
zajmuje od pięciu do czternastu sekund. 
To bardzo dobry wynik, w warunkach 
domowych nie potrzebujemy szybszych 
urządzeń. Przy większych, składających 
się z setek stron zadaniach wydruku 
Canon i Samsung robiły krótkie przerwy, 
aby się ochłodzić.Wszystkie testowane 
drukarki drukują tekst dobrze nasyco
ną czernią i na ogół z bardzo czystymi 
krawędziami liter. Strony kolorowe dru
kowane są natomiast intensywnymi, ale 
trochę przekłamanymi kolorami. 

Po długiej eksploatacji drukarki oprócz kaset 
drukujących trzeba tei wymienić bęben 

Niestety, żadna z drukarek lasero
wych nie drukuje zdjęć tak dobrze, 
jak drukarka atramentowa na papie
rze fotograficznym.Wydruki na zwy
kłym papierze kserograficznym są 
zbyt matowe, a w jasnych i ciemnych 
częściach obrazu subtelne szczegóły 
były praktycznie nierozpoznawalne. 
Jakość fotek jest dużo gorsza i raczej 
nie nadaje się do umieszczenia ich 
w albumie. Bez problemu można na
tomiast wykonać plakat czy grafikę 
na ścianę. 

Koszty wydruku 
Wydrukowanie jednej strony tekstu na 
papierze kserograficznym za pomocą 
testowanych drukarek kosztuje od 4 do 
8 groszy - niektóre drukarki atramento
we i urządzenia wielofunkcyjne mają 
porównywalne koszty. Oprócz tego do 
wielu atramentówek - w przeciwień
stwie do urządzeń laserowych - do
stępne są tanie zamienniki atramentu 
od innych producentów. 
Koszt wydruku strony kolorowej i zdję
cia NV formacie 10x15 cm na kolorowej 
laserówce waha się od 44 do 87 groszy. 

Tutaj drukarki atramentowe są na ogół 
droższe, ponieważ osiągnięcie najwyż
szej jakości wydruku wymaga użycia 
drogich atramentów i specjalnego pa
pieru fotograficznego. 

Środowisko naturalne 
Podczas drukowania kolorowe laserów-
ki zużywają bardzo dużo energii: od 1 00 
watów (Xerox) do 460 watów (Bro
ther). Robią też sporo hałasu.Ale i nie
które atramentówki podczas wydruku 
hałasują, są za to dużo oszczędniejsze, 
jeśli chodzi o energię elektryczną. 

Wnioski 
Historia się powtarza: trzy z sześciu testowa

nych urządzeń albo wydmuchują do otoczenia 

za wiele substancji trujących, albo za dużo 

cząstek mikropyłów. Zwycięzca testu Konica 

Minolta Magicotor 1650EN oraz zwyciężający 

w kategorii Cena/Jakość Samsung CLP-320 

udowadniają, że może być inaczej. Oprócz 

dbałości o środowisko naturalne i zdrowie 

użytkowników oba urządzenia przekonują 

również przyzwoitymi wynikami drukowania. 
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Prezentacja testowanych urządzeń 

miejsce Konica Minolta Magicolor 1650EN 

Zwycięzca testu udowadnia, że dobre 

wyniki wydruku są możliwe również 

bez wysokiej emisji substancji szkodli

wych i mikropytów - i to bez żadnego 

uszczerbku dla szybkości: wydrukowa

nie jednej strony tekstu zajmuje cztery 

sekundy, a kolorowej grafiki - 1 4 se

kund. Wymiana tonera jest, nieste

ty, dość uciążliwa: naboje znajdują 

się w bębnie, podobnie jak w rewolwerze 

Przed wymianą użytkownik za pomocą menu d r u 

karki musi ustawić je we właściwej pozycji. Warto po 

chwalić urządzenie za możliwość pracy w sieci. 

miejsce 

• Producent: Konica Minolta 
• Internet: www.konicaminolta.pl 

+ duża szybkość druku 
+ niska emisja substancji 

szkodliwych i mikropytów 
+ gniazdo sieciowe (LAN) 

- w komplecie tylko startowy 
zestaw tonerów 

Jakość: dobra 4,38 Cena/Jakość: bardzo dobra Cena: 1305 zt 

Samsung CLP-320 

Zwycięzca w kategorii Cena/Jakość 

przekonuje nie tylko atrakcyjną ceną 

zakupu. Samsung drukuje szybko, 

a powstałe dokumenty tekstowe mają 

intensywną czerń i czyste krawędzie 

liter. Wydrukom kolorowym również 

trudno cokolwiek zarzucić. W prze

ciwieństwie do pozostałych testo

wanych urządzeń CLP-320 emituje 

stosunkowo niewiele hałasu. Ciekawym 

rozwiązaniem jest klawisz Print-Screen w drukarce, 

który pozwala na wydrukowanie zawartości ekranu 

podłączonego komputera za jednym naciśnięciem. 

'««»«« 

• Producent: Samsung 
• Internet: www.samsung.pl 

+ wysoka szybkość wydruku 
-i- niewielka emisja substancji 

szkodliwych i mkropytów 

- brak gniazda sieciowego 
- w komplecie tylko startowy 

zestaw tonerów 

Jakość: dobra 4,37 Cena/Jakość: celująca Cena: 599 zł 

miejsce Epson Aculaser C1600 

Drukarka ma taką samą obudowę 

i mechanizm drukujący jak zwy

cięzca testu, w szybkości i jakości 

druku praktycznie nie ma więc róż

nic. Jednak urządzenie Epsona wy 

dmuchiwato do otoczenia prawie 

dziesięć razy więcej mikropytów 

(patrz strona 38). Wymiana tone

ra jest tak samo uciążliwa, jak 

u zwycięzcy testu, różnice dotyczą 

pozostałego wyposażenia: Aculaser nie ma wy

świetlacza oraz gniazda sieciowego, jest też prawie 

dwukrotnie tańszy. 

• wysoka szybkość wydruku 
niewielka emisja substancji 
szkodliwych 

i Producent:Epson 
i Internet: www.epson.pl 

- brak gniazda sieciowego 
- w komplecie tylko startowy 

zestaw tonerów 
- stosunkowo wysoka emisja 

mikropytów 

Jakość: dobra 4,33 Cena/Jakość: celująca Cena: 719 zt 

© Xerox Phaser6U0Y/N 

Xerox Phaser drukuje szybko, na stronę 

tekstu musimy zaczekać tylko 5 sekund, 

a kolejne kartki podczas drukowania do

kumentu złożonego z większej liczby stron 

na odbiornik wypadają jeszcze szybciej. 

Wysokie tempo drukowania nie przeszka

dza w zachowaniu dobrej jakości. Jakość 

drukowanego testu w tym przypadku jest 

najlepsza spośród testowanych urządzeń. 

Drukarka ma stosunkowo duży podajnik na 

papier (pojemność 250 arkuszy) i podajnik do 

pojedynczych kartek. Oprócz tego drukarkę można 

podłączyć również do domowej sieci. 

i Producent: Xerox 
i Internet: www.xerox.com 

• wysoka szybkość wydruku 
• niewielka emisja substancji 

szkodliwych 

- wysoka emisja mikropytów 
- w komplecie tylko startowy 

zestaw tonerów 

Jakość: dobra 3,92 Cena/Jakość: dobra Cena: 1310 zt 

miejsce Canon i-Sensys LBP-5050n 

Canon ma wszelkie zadatki na 

zwycięzcę testu - wysokie tempo 

wydruku, porządną jakość i ak

ceptowalne koszty w y d r u k u . 

Problem w t y m , że jego toner za

wiera niebezpieczne związki or

ganiczne (TVOC), zwłaszcza sty

ren. Podczas pracy wydmuchuje 

również do otoczenia za dużo ben

zenu. Do zalet tego modelu należy zaś 

zaliczyć niski poziom generowanego hałasu oraz 

możl iwość pracy w sieci (LAN). 

i Producent: Canon 
i Internet: www.canon.pl 

Jakość: dostateczna 3,16 Cena/Jakość 

wysoka szybkość druku 
gniazdo sieciowe HAN) 

- TV0C w tonerze 
wysoka emisja benzenu 
w komplecie tylko startowy 
zestaw tonerów 

Cena:762 zt 

miejsce BrotherHL-3040CN 

Niestety, Brotherto najmniej przyjaz

ne dla otoczenia i naszego zdrowia 

urządzenie. Toner tej drukarki za

wiera za dużo lotnych substancji 

chemicznych (TV0C), które, obok ' 

benzenu i mikropyłów, są również 

w dużych ilościach wydmuchiwane 

do otoczenia. Za to właśnie końcowa 

ocena dla tego urządzenia została 

znacznie obniżona. W pozostałych kwestiach urządze

nie wypada całkiem dobrze, szybko i dobrze drukuje 

dokumenty i grafiki. Jest też dobrze wyposażone. 

wysoka szybkość druku 
gniazdo sieciowe HANI 

i Producent: Brother 
i Internet: www.brother.pl 

- TV0C w tonerze 
- wysoka emisja TV0C, 

benzenu i mikropytów 
- w komplecie tylko startowy 

zestaw tonerów 

Jakość: mierna 2,09 Cena/Jakość: niedostateczna Cena: 946 zt 
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Jak czytać 
tabelę testową 

D Zniekształcenia obrazu i detali 
Czy kota są okrągłe, a kwadraty kwadratowe? 

A może wszystko jest zniekształcone? Czy 
wydruk nawet najdrobniejszych detali, na 

przykład cienkich linii, jest dokładny? Przy 
wadach obrazu (zniekształceniach) niska 

wartość procentowa jest lepsza. Aby uzyskać 
ocenę dobrą, wartość musi być niższa niż 

15 procent. W przypadku dokładności szcze
gółów, do uzyskania oceny dobrej wymagana 

jest wartość na poziomie 85 procent. 

D Wierność obrazu 
Na ile wiernie wydrukowane strony, na przy

kład grafiki, zdjęcia, odpowiadają oryginalnym 
obrazom? Czy kolory i odcienie szarości 

zgadzają się? Ustalone wyniki są podawane 
w procentach. Jeśli wartość jest wyższa niż 

85 procent, oceny są dobre. 

• Odporność wydruków 
na działanie światta 

Im wyższy jest poziom odporności 
na światło, tym dłużej wydruki będą 

opierać się blaknięciu. 

• Koszty 
Ustalając koszty wydruku, Komputer Świat 
uwzględnia tytko poprawnie zadrukowane 
strony. W kalkulacji nie wzięto pod uwagę 

kosztów papieru. Na ocenę celującą strona 
czarnego tekstu 15-procentowe pokrycie] może 

kosztować maksymalnie 1 grosz, a jedna strona 
A4 z kolorową grafiką 25 groszy, podobnie jak 

zdjęcie 10x15 centymetrów. 

• Pobór energii 
Tym razem Komputer Świat nie podaje 

pobieranej przez urządzenie mocy. Zamiast 
tego znajdziemy informację o zużytej energii 

elektrycznej. Dzięki temu łatwiej oszacujemy 
koszt prądu, który musimy uwzględnić 

w kosztach eksploatacji urządzenia. Podana 
wartość odnosi się do dosyć intensywnej 

eksploatacji urządzenia i zakłada, że drukarka 
jest włączona przez 8 godzin, z czego proces 
drukowania trwa 30 minut. W rzeczywistości 

z drukarki korzystamy zwykłe rzadziej. 

• Punkty dodatnie i ujemne 
W tej rubryce Komputer Świat dodaje 

dodatkowe punkty za nadprzeciętne 
możliwości i odejmuje za wyraźne wady 

urządzenia. Tak jest i tym razem - punkty 
dodatnie przyznano za gniazdo sieciowe, 
które umożliwia współdzielenie drukarki 
z innymi użytkownikami. Na minus zali

czono z kolei zawartość niebezpiecznych 
substancji w tonerze oraz wydmuchiwanym 

przez drukarkę powietrzu. 

• Cena/Jakość 
Parametr ten pokazuje, która z testowa

nych drukarek ma największe możliwości 
w stosunku do ceny. Obliczono go, dzieląc 
cenę urządzenia przez ocenę jakości pod

niesioną do kwadratu. Oceny w tej kategorii 
przyznano w następującej skali: 

poniżej 57,19 

od 57,19 do 71,48 

od 71,49 do 85,78 

od 85,79 do 100,07 

od 100,08 do 114.38 

Wyniki testu w szczegółach 

Producent, model 
Technika druku/złącza/maksymalny format papieru 

11 miejsce <? 

Konica Minolta Magicoloi U50EN 

laser/USB 2.0, Ethernet^ 
Rozdzielczość druku (dane producenta) 600x600 dpi 

Okres gwarancji* 

Telefon pomocy technicznej 

Strona WWW producenta 

Serwis 

5% 3 lata 
1% 801606072 

www.konicaminolta.pl 

suma 6% 

Druk czarno-biały 
Czas druku grafiki 
Czas druku tekstu 
Czas druku sześciu takich samych stron tekstu 

fl Zniekształcenia obrazu/jakość detali 
p j Wierność obrazu: jakość odcieni szarości/jakość druku grafiki/jakość druku zdjęć 

Jakość drukowanego tekstu 
f 1 Odporność wydruków na działanie światła 

2% 4 sekundy 
2% 4 sekundy 
5% 20 sekund 
5% 10.3%/ 80% 

6% 82,1%/82%/75% 

4,48 
1.97 

6% 93% 
2% wzorowa 

Odporność wydruków na działanie wilgoci/ścieranie 
Odporność wydruków na działanie potu/śliny 
Druk czarno-biały 

Druk kolorowy 

2% wzorowa/wzorowa 
2% bardzo dobra/bardzo dobra 

suma 32% 

Czas druku grafiki 
Czas druku zdjęcia 10x15 cm 
Czas druku zdjęcia 18x24 cm 

EU 
ocena 5,18 

2% 14 sekund 

QZniekształcenia obrazu/jakość detali 
p | Wierność obrazu: jakość kolorów/jakość druku grafiki/jakość druku zdjęć 

1% 19 sekund 
1% 14 sekund 
8% 12,5%/80% 

10% 72,4%/78%/78% 
Odporność wydruków na działanie światła: wydruków kolorowych/zdjęć 
Odporność wydruków na działanie wilgoci/ścieranie 
Odporność wydruków na działanie potu/śliny 
Druk kolorowy 

2% wzorowa/wzorowa 
2% wzorowa/wzorowa 
2% bardzo dobra/bardzo dobra 

suma 28% ocena 4,63 

Koszt wydruku tekstu, format A4 
Koszt wydruku grafiki, format A4 

6% 0,06 zł 
4% 0,91 zł 

Koszt wydruku zdjęcia, format 10x15 cm 

Koszty 
2% 0,82 zł 

suma 12% 
4,16 

ocena 4,32 

Głośność pracy 
E l Pobór energii (roczne zużycie przy założeniu codziennej pracy: 30 minut drukowania, 7 godzin 30 minut uśpienia) 

Środowisko suma 

3% 
3% 
6% 

13,6 sona 
61,02 kWh BEM 

ocena 2,00 

!•!"• V I 
Instalacja 2% 

Obszar zadruku 
Druk bez marginesów: A4/10x15 cm 

2% 
1% 

Druk bezpośredni: z kart pamięci/z aparatu cyfrowego (PictBridgej/z innych urządzeń 

Możliwość zmiany parametrów wydruku przy druku z karty pamięci 

3% 

Możliwość zmiany formatu odbitki przy druku z karty pamięci 
Wyświetlacz do podglądu zdjęć w druku bezpośrednim (przekątna) 
Obsługa podajnika papieru 
Obsługa 

1% 
1% 

wymaga obsługi użytkownika. 
brak przewodu połączeniowego 
201x285 mm 
brak/brak 
brak czytnika kart pamięci/ 
brak możliwości/brak możliwości 
brak czytnika kart pamięci 
brak czytnika kart pamięci 
brak 

3,00 

•mi 

f^n 
Pojemność podajnika papieru (arkusze o gramaturze 80 gramów na metr kwadratowy) 
Maksymalna gramatura papieru 
Wbudowana pamięć 
Dołączone sterowniki 
Kolor obudowy (dane producenta) 
Wymiary drukarki gotowej do pracy 
Inne 

Ocena pośrednia 

suma 13% 

arkuszy 
209 gramów 
256 MB 
Windows 7/XP/Vista. Mac QS X 
beżowy z czarnym 
40,1x38,7x55 cm 

suma 3% ocena 5,03 

f j Punkty dodatnie i ujemne gniazdo sieciowe 

dobra 

dostateczna 

K^pputer Jakość 

Cena/Jakość 
Cena 

powyżej 114,38 • E 5 3 E M Najniższa cena znaleziona przez redakcję 

dobra 

bardzo dobra 
1305 zł 
1146 zł (www.memotech.pl) 

4,38 
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2 miejsce 3 miejsce 

Samsung CLP-320 

laser/USB 2.0/A4 
2400x600dpi 

Epson Aculaser C1600 

laser/USB 2.0/A4 
1200x600dpi 

4 miejsce 

Xerox Phaser6U0V/N 

laser/USB 2.0, Ethernet/A^ 
600x600dpi 

5 miejsce 

Canon i-Sensys LBP-5Q50n 

laser/USB 2.0. Ethernet/A^ 
600x600 dpi 

6 miejsce 

Brother HŁ-30-Ł0CN 

LED/USB 2.0, Ethernet/A4 
2400x600dpi 

2 lata 

801172678 
www.samsting.pl 

4,00 1 rok 

tMt 801646 453 

www.epson.pt 

3,00 2 lata 

4,00 22 8787878 
www.xerox.com 

ocena 4,33 i ocena 3,17 ocena 4,00 

225834307 

www.canon.pl 

801333803 
www.brother.pl 

ocena 5,00 ocena 3,17 

5 sekund 4 sekundy 6 sekund 5 sekund 
5 sekund 
24 sekundy 

4 sekundy 
19 sekund 
3.4%/80% 

5 sekund 
19 sekund 

6 sekund 
31 sekund 

7 sekund 
25 sekund 

1,4%/79,1% 
74,4%/84%/71 

3,3%/80% 
76,1%/84%/; 

1,2%/79,1°/i 
72,2%/74%/6! 

1,8%/80% 

83,4%/78%/73% 
90% 

wzorowa 

3,81 77,1%/79%/72% 

~ B ! 1 % 

wzorowa/wzorowa 
bardzo dobra/bardzo dobra 

wzorowa 
wzorowa/wzorowa 

E B 1 95% 
B W wzorowi 
E t wzorowa/wzorowa 

U l 92% 
jTj| wzorowi 
1 

K U bardzo dobra/bardzo dobra M M trochę mata/bardzo dobra 
wzorowa/wzorowa 

E t i - 1 bardzo dobra/bardzo dobra 

] 85% 

wzorowa 
wzorowa/ wzorowa 

j .TH.1 bardzo dobra/bardzo dobra 
ocena 5,16 ocena 5,09 ocena 5,23! ocena 5,18 

na 
ocena 4,92 

12 sekund HDI 10 sekund J M 5 sekund 
Hi 

1 1 1 8 sekund 

J H 19 sekunc 
5 1 13 sekunc 

sekund 
I 5 sekund 

U l 6 sekunc 
ULB 8 sekunc 

'•liiJI 6 sekunc 
i l i l 8 sekund 

17sekunc 
12 sekund 

3,4%/80% 
63,7%/76%/75' 
wzorowa/wzorowa 
wzorowa/wzorowa 

3,8%/80% 
3.16 74,8%/79%/81% 

M l ' 1 ' 1 wzorowa/wzorowa 

3,2%/78,2% 
3 83 69,5%/80%/75% 

M i i i l wzorowa/wzorowa 

5%/80% 
3,48 69,7%/79%/76% 

K omm ~ — • P I . . . i . — — - .. 

l^J wzorowa/wzorowa 

_ 2,7%/80% 
3,49 67,4%/79%/73% 

ł l i b i wzorowa/wzorowa 
3,31 

1 wzorowa/wzorowa 1 wzorowa/wzorowć W M wzorowa/wzorowa 1 wzorowa/wzorowa 
bardzo dobra/wzorowa bardzo dobra/bardzo dobra bardzo dobra/bardzo dobra bardzo dobra/bardzo dobra 

ocena 4,63 ocena 4,81 ocena 4,65 ocena 4,69 

4,12 0,04 zt 
B a 0,35 zt 

4,02 0,48i 

ocena 4,37 ocena 4,96 ocena 4,97 ocena 5,28 ocena 4,62 

9,8 sona 
48,63 kWh 

1 14,2 sona 

71,65 kWh 

ocena 2 j 0 7 j I 

H i l l 13,6 sona 

B O M 33,26 kWh 

ocena 2,00 II 

I M 8,5 sona 

3,67 71kWh 

ocena 2,04 11 

m i n 15 sonów 

B E M 106,73 kWh 

ocena 2,00 11 _ ocena 2,00 
B 
3 

wymaga Obstugi użytkownika, 3,00 
brak przewodu połączeniowego 

1 _ _ _ ^ 

brak/brak _ _ ^ _ _ 
brak czytnika kart pamięci/ 
brak możliwości/brak możliwości 
brak czytnika kart pamięci 
brak czytnika kart pamięci 
brak 

wymaga Obstugi użytkownika, 
brak przewodu połączeniowego 
201x285 mm 
brak/brak 
brak czytnika kart pamięci/ 
brak możliwości/brak możliwości 
brak czytnika kart pamięci 
brak czytnika kart pamięci 
brak 

3,00 

Ea 
wymaga obsługi użytkownika, 
brak przewodu połączeniowego 
201x284,5 mm 

brak/brak 
brak czytnika kart pamięci/ 
brak możliwości/brak możliwości 
brak czytnika kart pamięci 

3,00 wymaga obsługi użytkownika, 
brak przewodu połączeniowego 
200,5x284 mm 

brak/brak 
brak czytnika kart pamięci/ 
brak możliwości/brak możliwości 

3,00 wymaga obsługi użytkownika, 3,00 ]> 
brak przewodu połączeniowego "" 

• H IkŻMjin E l f 

1| brak/brak M 
. brak czytnika kart pamięci/ 

brak możliwości/brak możliwości 
| brak czytnika kart pamięci brak czytnika kart pamięci 

brak czytnika kart pamięci 
brak 

brak czytnika kart pamięci 
brak 

J brak czytnika kart pamięci 
1 brak 

J j l tatwa 

ocena 2,28 
11! 

ocena 2,28 ocena 2,28 

130 arkuszy 
220 gramów 

i ą 250 arkuszy 

I m 9 r a m ó w 
150 akruszy 
230 gramów 
16MB 

250 arkuszy 
163 gramy 
32 MB 

200 arkuszy 
209 gramów 
16 MB 32 MB 

Windows 7/XP/Vista, Mac OS X 
beżowy z czarnym 
38,9x28,2x45,3 cm 

Windows 7/XP/Vista 
beżowy z antracytowym 
40,1x38,5x55,1 cm 

256 MB 
Windows 7/XP/Vista, Mac OS X 
beżowy z ciemnoniebieskim 
40,3x45,3x46,8 cm 

Windows 7/XP/Vista, Mac OS X 
beżowy 
39,9x26,2x51 cm 

Windows 7/XP/Vista, Mac OS X 
beżowy z ciemnoniebieskim 
40,9x28,4x51,5 cm 

gniazdo sieciowe ,05 
wysoka emisja mikropyłów -0,50 

gniazdo sieciowe +0,05 
TVOC w tonerze -0,25 
emisja szkodliwego dla zdrowia benzenu -1,00 

gniazdo sieciowe +0,05 
TVOC w tonerze -0,25 
emisja szkodliwego dla zdrowia TV0C i benzenu -1,50 
wysoka emisja mikropyłów -0.50 

dobra 4,37 dobra 4,33 dobra 3,92 dostateczna 3,16 mierna 

celująca 

599 zł 
506 zł [www.runmedia.pll 

I celująca 

719 zt 
669 zł (www.pixmania.pl] 

dobra 

1310zł 
1258 zł lwww.net-s.pl) 

dobra 

762 zł 
619 zl (www.monsterpc.pl) 

niedostateczna 

946 zł 
839 zt (www.redcoon.pl) 
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