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- Bardzo często tanie produkty, później okazują się bardzo drogimi w użytkowaniu. Przed 

zakupem np. takiej taniej, promocyjnej drukarki warto sprawdzić ile kosztują do niej tusze 

lub toner. By, w konsekwencji nie okazało się, że zamiast promocji jest koszmar, bo koszt 

materiałów eksploracyjnych kilkakrotnie przewyższył wartość urządzenia - przestrzega 

Ewa Pytlak Marketing Coordinator w firmie Epson.
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Więcej informacji  

o produktach firmy Epson:

www.epson.pl

Info

Pozorne oszczędności  
to realne koszty

Po pierwszej edycji rządowego programu Cyfrowa Szkoła 

rozpoczął się zakupowy boom. Szkoły coraz więcej 

pieniędzy wydają na sprzęt. Jednak bardzo często 

jedynym kryterium jakim się kierują jest cena.

To bardzo złudne kryterium. Cena zakupu bar-

dzo rzadko przekłada się na niski koszt użytkowa-

nia urządzenia. Jednak, tak naprawdę zakupy trze-

ba zacząć od identy�kacji potrzeb, częstotliwości 

wykorzystania urządzenia, a  przede wszystkim 

jego przydatności w  szkole. Wybierając drukar-

kę warto sprawdzić jak często będzie wykorzysty-

wana? Czy będzie służyć też do drukowania zdjęć 

lub dyplomów. Podobnie jest z budową pracowni 

multimedialnej. Czasem nie potrzeba w niej pięt-

nastu komputerów, a jeden porządny, interaktyw-

ny projektor podłączony po wi-� z internetem.

A wracając do ceny. 

Bardzo często tanie produkty, później okazują 

się bardzo drogimi w użytkowaniu. Przed zakupem 

np. taniej, promocyjnej drukarki warto sprawdzić 

ile kosztują do niej tusze lub toner. By w  konse-

kwencji nie okazało się, że zamiast promocji jest 

koszmar, bo koszt materiałów eksploracyjnych 

kilkakrotnie przewyższył wartość urządzenia. Po-

dobnie jest z projektorami. Niestety zbyt rzadko za-

dajemy sobie trud, by sprawdzić podstawowe para-

metry –cenę i żywotność lampy, jasność kolorów, 

a  także rozdzielczość i  przekątną wyświetlanego 

obrazu. A to sprawia, że nadziewamy się na masę 

przykrych niespodzianek. Okazuje się, że  lampy 

trzeba wymienić już po 2 tys. godzin, a  ich cena 

przewyższa wartość projektora. Co gorsza, w trak-

cie jaśniejszych dni, nie da 

się z niego korzystać, bo 

najzwyczajniej w świecie 

obraz nie jest się w sta-

nie przebić przez pro-

mienie słoneczne.

Czym kierować się przy wyborze 

projektora? Przecież gros szkół 

najzwyczajniej w świecie nie ma pieniędzy. 

Wydają więc tyle ile mogą.

Ale tak jak wspomniałam, oszczędności są po-

zorne. Porządny projektor w  technologii 3LCD 

można kupić już za około 1500 zł.

To mimo wszystko o 300-400 zł więcej niżtrzeba wydać  

za te, powiedzmy ekonomiczne modele.

Lampa do tych ekonomicznych urządzeń kosz-

tuje ok. 900 zł, a jej żywotność bardzo często nie 

przekracza 3 tys. godzin. W przypadku projekto-

rów Epson 3LCD cena lampy jest o połowę niższa, 

a żywotność dwa razy dłuższa. Rachunek ekono-

miczny jest prosty.

Epson opatentował technologię 3LCD wiele lat temu. 

Czym się różni od, bardzo popularnej w polskich szkołach, 

technologii DLP?

Technologia 3LCD niczym się nie różni od 

tej, którą można spotkać w telewizorach LCD. 

Dzięki zastosowaniu trzech paneli powstają 

obrazy w trzech podstawowych kolorach: czer-

wonym, zielonym i niebieskim. Pryzmat ideal-

nie nakłada je na siebie, dzięki czemu powstaje 

rozmawiał

Maciej Kułak
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realistyczny, naturalny obraz o  żywych kolo-

rach. Bez błysków barw ani efektu tęczy. Wy-

eliminowano tym samym obciążenie oczu i ich 

przedwczesne zmęczenie – co stanowi problem 

szczególnie u  dzieci i  młodzieży. Dlatego ta 

technologia idealnie sprawdzi się w  szkołach 

i  przedszkolach. To  nie koniec zalet. Wśród 

tych najważniejszych wymienić można dużą 

skala barw, która umożliwia naturalne odtwa-

rzanie nawet 68,7 mld kolorów.

Z kolei technologia DLP działa trochę na za-

sadzie oszukiwania oka. Tam światło, odbija-

ne przez niewielkie lustereczka, jest kolorowane 

przez bardzo szybko wirujące koło barwne z �l-

trami. I choć kolory są wyświetlane po kolei, oko 

ludzkie widzi różne barwy jednocześnie. Jednak 

taki obraz ma wiele wad. Wśród nich są tzw. efekt 

tęczy i szczególnie uciążliwe migotanie. Także na-

tężenie światła barwnego pozostawia wiele do ży-

czenia.

Sprawdzałem natężenie światła projektorów DLP. Nawet 

te tanie mogą się pochwalić 3 tys. ANSI. Podobny rezultat 

osiągają projektory 3LCD. Gdzie tu kruczek?

Obecnie wykorzystywane parametry specy�-

kacji produktu, takie jak jasność, natężenie świa-

tła białego, kontrast i rozdzielczość, nie przekazu-

ją informacji o możliwości projektora w zakresie 

odtwarzania kolorów. Tę lukę wypełnia parametr 

zwany natężeniem światła barwnego. Wystarczy 

wejść na internetową porównywarkę projektorów, 

by się przekonać, że poziom natężenia światła bia-

łego w  projektorach DLP może drastycznie od-

biegać od barwnego. W przypadku projektorów 

3LCD takiej różnicy nie ma. A przecież to kolor 

stanowi kluczowy składnik jakości obrazu.

A czym kierować się wybierając drukarkę do szkoły? Dziś 

największym problemem są ceny tonerów i tuszów.

Przede wszystkim należy sprawdzić – ile stron 

można wydrukować za pomocą kompletu tuszów 

lub tonerów, a także ile kosztuje komplet materia-

łów eksploatacyjnych. Trzeba pamiętać, że wielu 

producentów w  zestawach startowych instaluje 

pojemniki ze znacznie mniejszą ilością płynu lub 

-

nych chipów LCD,

10 zalet technologii Epson 3LCD
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proszku. W efekcie już po wydrukowaniu kilkuset 

stron musimy pędzić do sklepu po kartridże lub 

pojemniki. A tam czeka nas niemiła niespodzian-

ka, o której już wspominałam.

Dla edukacji nasza �rma przygotowała urzą-

dzenia atramentowe opatrzone literką L. Są 

to drukarki i sprzęt wielofunkcyjny, który z jed-

nego kompletu tuszów pozwala wydrukować 

ponad 6,5 tys. stron kolorowych i ponad 6 tys. 

stron monochromatycznych. A na starcie, dzię-

ki dodatkowemu pojemnikowi czarno-białemu, 

nawet 12 tys. stron mono. Co więcej, cena kom-

pletu tuszów nie przekracza 120 zł. Czy w  tej 

sytuacji opłaca się szukać podróbek? Co wię-

cej, dzięki urozmaiconej ofercie każdy dyrektor 

może dobrać sobie sprzęt do szkolnych potrzeb. 

Przygotowaliśmy nawet model fotogra�czny. 

Szkoły to częsty klient zakładów foto, drukarka 

Epson L800 z powodzeniem je zastąpi. To mo-

del, który perfekcyjnie drukuje zdjęcia, dyplo-

my, listy gratulacyjne.

Ewa Pytlak Marketing Coordinator  

w !rmie Epson.

http://www.colorlightoutput.com/

Tu porównasz projektory

Tusze uzupełniające do drukarek serii L
 Poniżej jednego grosza – koszt za stronę kolorową,
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