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O tym, że dobra drukarka, najlepiej wyposażona w skaner i kopiarkę, to jedno z najpotrzeb-

niejszych urządzeń w  szkole i  przedszkolu wiedzą nie tylko pracownicy administracji. 

Drukowanie testów, informacji dla pracowników, ogłoszeń, planów zajęć – zastosowanie 

tych urządzeń w szkolnej rzeczywistości jest bardzo szerokie. Najlepiej też, żeby urządzenie 

to nie nadwerężało budżetu – nie tylko przy zakupie sprzętu, lecz także później, w trakcie 

codziennej eksploatacji. 

Drukuj z głową

Specjaliści Epsona wyszli naprzeciw oczeki-
waniom środowiska i stworzyli wielofunkcyjne 
urządzenie L 550 wyposażone w zintegrowany 
system atramentowy. Wyposażony w  automa-
tyczny podajnik, ekran LCD oraz złącze Ether-
net L 550 potra� drukować, skanować, kopiować 
i  faksować. Jest przy tym niezwykle wydaj-
ny, a  co za tym idzie – oszczędny. Niski 
koszt drukowania dotyczy zarów-
no wydruków czarno-białych, 
jak i  kolorowych. Z  każde-
go zestawu pojemnych tu-
szy można wydrukować 
6 500 kolorowych oraz 
4 000 czarno-białych 
stron (w  zestawie pro-
ducent dołącza dwa do-
datkowe tusze z czarnym 
atramentem, co pozwala 
zwiększyć wydajność do 
12 000 stron). Żeby uniknąć 
zanieczyszczeń i  ewentualnych 

problemów występujących często w przypadku 
nieoryginalnych urządzeń, L 550 został wyposa-
żony w specjalnie zaprojektowany, zintegrowany 
z drukarką, duży pojemnik na atrament, który 
można uzupełniać. 

Urządzenie drukuje w tempie 9 stron na minu-
tę. Atutem L 550 jest funkcja wielokrotnego ko-

piowania pozwalająca na skopiowanie jed-
nej strony nawet w 99 egzemplarzach 

oraz niewielkie rozmiary. 

Studio na biurku
Epson L 800 z  kolei 

to  ważące 6,2 kg studio 
fotogra�czne zamknięte 
w drukarce o wymiarach 
537 x 289 x 188 mm. Do-
dajmy – bardzo tanie stu-

dio. Koszt standardowej 
odbitki (10x15  cm) to  za-

ledwie 16 gr – o  kilkanaście 
groszy niższy niż w  najtańszych  
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laboratoriach foto. O  jakości zdjęć drukowa-
nych przy użyciu L 800 świadczy fakt, że korzysta 
z niego wielu zawodowych fotografów. Urządze-
nie wyposażone jest w sześć zasobników z atra-
mentem, dzięki którym zdjęcia (ich wielkość mo-
że sięgać formatu A4) odwzorowują rzeczywiste 
kolory. Ta drukarka przyda się nie tylko na do-
datkowych zajęciach w pracowni fotogra�cznej – 
świetnie sprawdzi się także w utrwalaniu ważnych 
wydarzeń z życia szkoły lub przedszkola i pomoże 
zapełnić szkolne albumy zdjęciami o nieprzecięt-
nej jakości. 

Matrycowy sprinter
A co, jeśli szkoła, np. ze względu na rozmiary, 

liczbę pracowników i uczniów, ma większe wy-
magania dotyczące liczby drukowanych egzem-
plarzy? Fachowcy z Epsona przygotowali dla niej 
inne rozwiązanie: matrycową, 24-igłową drukar-
kę PLQ-22, która umożliwia bardzo szybkie dru-
kowanie – nawet do 480 znaków na sekundę, co 
oznacza stronę maszynopisu w tempie poniżej 4 
sekund. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest 
w  dwustronny, kolorowy, pracujący w  wysokiej 
rozdzielczości (do 600 dpi) skaner. 
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Zależy nam na  usunięciu zbędnych elemen-
tów gra�cznych lub tła ze skanowanego obrazu? 
Z  PLQ-22 to  proste, ponieważ urządzenie mo-
że skanować w  podczerwieni. Dla szkoły waż-
na jest też możliwość drukowania na  grubym 
(do 2,5 mm) papierze, co świetnie sprawdzi się 
w  przypadku np. legitymacji szkolnych czy dy-
plomów. Współpracę z innymi urządzeniami uła-
twi koncentrator USB z trzema portami, a o długi 
okres użytkowania i  zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji zadba bardzo wydajna (pozwala wydru-
kować 10 mln znaków) taśma oraz wytrzymała 
głowica. Średni czas bezawaryjnej pra-
cy urządzenia to 10 000 godzin – czy-
li grubo ponad rok przez 24 godziny 
na dobę. 
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