
ACTIVEJET
AB-1240BNX, -CNX, -MNX, -YNX
Cena: 40 złotych

ANONIMOWY 
SC-LC1240BK, -C, -M, -Y
Cena: 12 złotych

BROTHER
LC-1240BK, -C, -M, -Y
Cena:  260 złotych

PODSUMOWANIE 
WYNIKÓW TESTU

Pojemność deklarowana przez producenta: 
czarny – 30 ml / kolor – 12 ml

Pojemność deklarowana przez producenta: 
czarny – 30 ml / kolor – 20 ml

Pojemność deklarowana przez producenta: 
czarny – 12 ml / kolor – 6 ml

Jaka jest wydajność zasobników? 1 grosz za stronę – to uczciwa cena.  
Na pełnym zasobniku drukarka wydrukowała 
ponad 1000 stron tekstu

5,69 Niska cena i duża pojemność sprawiają,  
że koszty drukowania są bardzo niskie. 
Do drukowania tekstu idealne

5,89 Oryginalne zasobniki są bardzo drogie, do tego 
niezbyt pojemne. Na nowym kartridżu wydruko- 
wano tylko 440 stron. Nie warto ich kupować!

2,65

Jaka jest jakość uzyskiwanych wydruków? Pod względem jakości tusz ActiveJet wypadł 
najlepiej w teście. Nieco bardziej ocieplone kolory 
w stosunku do oryginału są bliższe rzeczywistym

4,87 Wydruki tekstowe wyglądają bardzo dobrze, 
na zdjęciach brak szczegółów. Kolory nieco 
odbiegają od rzeczywistych

4,33 Zdjęcia prezentują się dobrze,  
są szczegółowe. Niewielkim mankamentem 
są dość zimne barwy

3,55

Punkty dodatnie ujemne

            JAKOŚĆ bardzo dobra 5,32 bardzo dobra 5,19 dobra 3,50

SZCZEGÓŁY TESTU
Jaka jest wydajność zasobników? 55% 5,69 5,89 2,65
Waga tuszu w pełnych zasobnikach: czarny / kolor 5% 27 gramów / 7 gramów 4,43 21 gramów / 14 gramów 4,75 13 gramów / 5 gramów 3,25
Koszt zużytego atramentu na wydrukowanie dziesięciu 
stron tekstu w formacie A4 z 5-procentowym 
zaczernieniem

25% 0,10 złotego 6,00 0,08 złotego 6,00 3,62 złotego 3,17

Koszt zużytego atramentu na wydrukowanie 
10 zdjęć 10 x 15 cm

25% 1,8 złotego 5,64 0,4 złotego 6,00 10,6 złotego 2,00

Jaka jest jakość uzyskiwanych wydruków? 45% 4,87 4,33 4,55
Wierność odwzorowania kolorów / skali szarości 15% bardzo dobra (Delta E2000 – 13,42) /  

bardzo dobra (Delta E200 – 16,74)
4,62 dobra (Delta E2000  – 14,89) /  

dostateczna (Delta E2000 – 18,38)
3,67 dobra (Delta E2000 – 15,71) /  

dobra (Delta E2000 – 17,61)
3,82

Odwzorowanie detali 10% bardzo dobre 5,00 bardzo dobre 5,00 bardzo dobre 5,00
Jakość wydrukowanych zdjęć 10% bardzo dobra, nieco ocieplone kolory 5,00 dobra, widoczna utrata szczegółów 4,00 bardzo dobra, barwa czarna na zdjęciach 

wpada w odcień granatu
4,75

Szybkość wysychania: test na rozmazywanie po 10 / 20 
/ 30 / 60 sekundach od ukończenia wydruku

5% bardzo duża, już po 10 sekundach wydruki 
nie rozmazują się

6,00 bardzo duża, już po 10 sekundach wydruki 
nie rozmazują się

6,00 bardzo duża, już po 10 sekundach wydruki 
nie rozmazują się

6,00

Odporność na ścieranie / wilgoć 5% bardzo dobra / dostateczna 4,00 bardzo dobra / dostateczna 4,00 bardzo dobra / dostateczna 4,00


