
HP
OfficeJeT 6600

Cena: 800 zł

ePsOn wOrk-  
fOrce wf-2660

Cena: 440 zł

HP OfficeJeT  
PrO 6830

Cena: 440 zł

BrOTHer
DcP-J4120Dw

Cena: 500 zł

HP OfficeJeT  
PrO 8600 Plus

Cena: 1400 zł

ePsOn
exPressiOn xP-435

Cena: 310 zł

canOn
Maxify MB2350

Cena: 560 zł

canOn
PixMa MG6650

Cena: 380 zł

BrOTHer
Mfc-J5320Dw

Cena: 620 zł

HP OfficeJeT  
6700 PreMiuM

Cena: 1200 zł
51 1 3 4 6 7 8 9 10
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Podsumowanie 
wyników testu 
druku atramentowego

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 600 x 1200 dpi
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 340 zł 
wymiary: 46,5 x 31,7 x 63,6 cm
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,78

maksymalny rozmiar papieru: A3
rozdzielczość wydruku: 6000 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 2400 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 386 zł
wymiary: 49 x 24 x 53 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,75

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 287 zł 
wymiary: 25,3 x 46,8 x 43,5 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,68

maksymalny rozmiar papieru: A3
rozdzielczość wydruku: 6000 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 2400 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 381 zł 
wymiary: 47,5 x 16 x 45,8 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,53

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 2400 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 353 zł 
wymiary: 45,6 x 14,6 x 61,3 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,48

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 254 zł
wymiary: 46,9 x 25,2 x 47,6 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,69

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 340 zł  
wymiary: 46 x 22,5 x 61,2 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,70

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 5760 x 1440 dpi 
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
1200 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 256 zł  
wymiary: 46 x 22,5 x 61,2 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,18

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 1200 x 
2400 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 271 zł  
wymiary: 42 x 23 x 51,2 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,50

maksymalny rozmiar papieru: A4
rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi 
rozdzielczość skanowania: 4800 x 
4800 dpi 
Cena zestawu atramentów 
oryginalnych: 374 zł  
wymiary: 49,4 x 31,3 x 45,9 cm 
współpraca: od Windows XP, Mac 
wynik testu (ocena ogólna): 4,82

Jak dobra jest jakość druku kolorowego 39,40% Wysoka, dobra odporność  
na rozmazywanie

4,68 Wysoka, dobra odporność  
na rozmazywanie

4,62 Wysoka, niska odporność  
na rozmazywanie

4,48 Wysoka, dobra odporność  
na rozmazywanie

4,68 Najlepszy wydruk kolorowy 
w teście

5,03 Wysoka, słaba odporność  
na rozmazywanie

4,13 Wysoka, bardzo dobra 
odporność na rozmazywanie

4,74 Wysoka, dość dobra 
odporność na rozmazywanie

4,54 Wysoka, dobra odporność na 
rozmazywanie

4,50 Wysoka. Wydruki nieodporne  
na rozmazywanie

3,82

Jakość druku kolorowego 18,90% wysoka (88,65%) 4,86 wysoka (86,75%) 4,68 wysoka (87,65%) 4,76 wysoka (87,95%) 4,80 wysoka (89,75%) 4,98 wysoka (86,20%) 4,62 wysoka (89,00%) 4,90 wysoka (88,85%) 4,90 wysoka (88,25%) 4,82 wysoka (88,20%) 4,82
Odchyłka od oryginału 12,60% trochę wysoka (18,5%) 4,15 trochę wysoka (23,1%) 3,69 trochę wysoka (19,7%) 4,03 trochę wysoka (23,2%) 3,68 niska (14,9%) 4,51 trochę wysoka (22,1%) 3,79 trochę wysoka (22,8%) 3,72 trochę wysoka (21,8%) 3,82 trochę wysoka (24,6%) 3,54 trochę wysoka (23,5%) 3,65
Odporność atramentu na rozmazywanie (papier zwykły / foto) 7,90% bardzo wysoka / niska 5,10 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00 bardzo wysoka / bardzo niska 4,50 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00 niska / trochę niska 3,49 bardzo wysoka / bardzo wysoka 6,00 wysoka / trochę niska 4,85 bardzo wysoka / niska 5,25 bardzo niska / bardzo niska 1,70
Jak dobra jest jakość druku czarnego 27,30% Najlepszy czarny wydruk  

w teście
4,77 W porządku, dość wysoka 

odporność na rozmazywanie
4,13 Wysoka, umiarkowana 

odporność na rozmazywanie
4,26 W porządku, bardzo dobra 

odporność na rozmazywanie
4,19 Wysoka, wydruki nieodporne 

na rozmazywanie
4,24 Wysoka, umiarkowana 

odporność na rozmazywanie
3,99 OK, umiarkowana odporność 

na rozmazywanie
4,17 Wysoka, dobra odporność  

na rozmazywanie
4,50 OK, dobra odporność  

na rozmazywanie
4,39 Wysoka, wydruki nieodporne  

na rozmazywanie
3,68

Jakość druku czarnego 13,10% wysoka (85,20%) 4,52 trochę niska (81,45%) 4,14 wysoka (86,48%) 4,65 trochę niska (80,75%) 4,08 wysoka (87,33%) 4,73 wysoka (86,33%) 4,63 trochę niska (84,70%) 4,47 wysoka (85,60%) 4,56 trochę niska (84,70%) 4,47 wysoka (85,93%) 4,59
Odchyłka od oryginału 8,70% trochę wysoka (16,1%) 4,39 trochę wysoka (21,1%) 3,89 trochę wysoka (19,8%) 4,02 trochę wysoka (21,6%) 3,84 niska (14,0%) 4,60 wysoka (28,0%) 3,20 trochę wysoka (21,8%) 3,82 trochę wysoka (17,3%) 4,27 trochę wysoka (21,1%) 3,89 wysoka (26,5%) 3,35
Odporność na rozmazywanie na normalnym papierze 5,50% bardzo wysoka 6,00 dość wysoka 4,50 trochę niska 3,70 wysoka 5,00 bardzo niska 2,50 trochę niska 3,70 trochę niska 4,00 wysoka 4,75 wysoka 5,00 bardzo niska 2,00
Jak wysokie są koszty drukowania 33,30% Niedrogi wydruk kolorowy / foto 5,18 Niedrogi wydruk kolorowy / foto 5,75 Najtańszy wydruk kolorowy w teście 5,56 Niedrogi wydruk kolorowy / foto 5,35 Wydruk kolorowy trochę drogi 4,65 Niedrogi wydruk kolorowy / foto 5,68 Wydruk foto trochę drogi 4,74 Wydruk kolorowy i foto drogi 4,64 Wydruk foto drogi 4,55 Niedrogi wydruk kolorowy / foto 5,91
Wydruk testowy na normalnym papierze A4 (koszty atramentu za 
stronę / koszty czarnego atramentu) / zasięg na jednym naboju 

15,10% niedrogo (4,9 grosza /  
119 zł) / 2431 stron

5,21 bardzo niedrogo (2,5 grosza / 
140 zł) / 5507 stron

5,87 niedrogo (5 groszy / 121 zł) / 
2440 stron

5,19 niedrogo (5,2 grosza /  
135 zł) / 2604 strony

5,12 niedrogo (5,4 grosza / 70 zł) / 
1288 stron

5,06 bardzo niedrogo (3,1 grosza / 
72 zł) / 2292 strony

5,70 niedrogo (6,1 grosza /  
119 zł) /1947 stron

4,87 bardzo niedrogo (2 grosze / 
78 zł) /3831 stron

6,00 niedrogo (5,8 grosza / 80 zł) / 
1369 stron

4,94 bardzo niedrogo (2,1 grosza / 
114 zł) / 5380 stron

5,98

Wydruk kolorowy na normalnym papierze A4 (koszty atramentu za 
stronę / koszty kolorowego atramentu) / zasięg na jednym zestawie 
kolorowych atramentów

12,10% niedrogo (51 groszy / 221 zł) / 
430 stron

5,33 bardzo niedrogo (32 grosze / 
246 zł) / 765 stron

5,75 bardzo niedrogo (21 groszy / 
166 zł) / 805 stron

6,00 bardzo niedrogo (37 groszy / 
246 zł) /660 stron

5,64 trochę drogo (1 zł / 283 zł) / 
280 stron

4,26 bardzo niedrogo (30 groszy / 
182 zł) / 615 stron

5,80 niedrogo (67 groszy / 221 zł) / 
330 stron

4,99 trochę drogo (1,32 zł /  
178 zł) / 135 stron

3,58 niedrogo (83 grosze / 191 zł) / 
230 stron

4,65 bardzo niedrogo (26 groszy / 
260 zł) / 995 stron

5,88

Wydruk zdjęć na papierze foto 10 x 15 cm (koszty atramentu  
na stronę / koszty kolorowego atramentu) / zasięg z jednym 
zestawem nabojów kolorowych

6,10% niedrogo (91 groszy / 221 zł) / 
61 stron

4,79 niedrogo (64 groszy / 246 zł) / 
96 stron

5,44 tanio (57 groszy / 166 zł) /  
73 strony

5,61 niedrogo (68 groszy / 246 zł) / 
90 stron

5,33 trochę drogo (1,07 zł /  
283 zł) / 66 stron

4,39 niedrogo (65 groszy / 182 zł) / 
70 stron

5,41 trochę drogo (1,26 zł /  
221 zł) / 44 stron

3,93 drogo (1,48 zł /  
178 zł) / 30 stron

3,93 drogo (1,49 zł /  
191 zł) / 32 strony

3,37 tanio (49 groszy / 260 zł) /  
134 strony

5,82

 Jakość 100% bardzo dobra 4,87 bardzo dobra 4,87 bardzo dobra 4,78 bardzo dobra 4,77 bardzo dobra 4,69 bardzo dobra 4,61 bardzo dobra 4,59 bardzo dobra 4,56 dobra 4,49 dobra 4,48
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