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Genesis S815 (50C1002)

ocena

Technika druku atramentowa
Głowica drukująca / liczba kolorów stosowanych do wydruku wbudowana w drukarkę / 4
Liczba zasobników / typ zasobników 4 / Lexmark 100, 100 XL lub 100 XLA
Sposób połączenia z komputerem USB 2.0, Wi-Fi
Maksymalny format papieru A4
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 41,3 x 38,8 x 47,6 cm

SERWIS 5% bardzo dobra 5,20
Okres gwarancji* 4% 3 lata 5,00
Sposób realizacji gwarancji 1% door to door 6,00
Strona WWW producenta www.lexmark.pl

DRUKOWANIE 42% bardzo dobra 4,76
Czarno-biały: Czas drukowania grafiki / strony tekstu / sześciu takich samych stron tekstu 8% 0:32 / 0:06 / 0:36 (min:sek) 5,79

Zniekształcenia / odwzorowanie detali / reprodukcja tekstu 6% 1,4 % / 78,2 % / 88 % 4,81
Wierność odwzorowania: skali szarości / grafiki / zdjęć 5% 73,9 % / 81 % / 73 % 3,60
Odporność wydruków na: wilgoć / ścieranie / działanie światła 5% bardzo dobra / dostateczna / bardzo dobra 4,68

Kolor:              Szybkość drukowania grafiki / zdjęcia 18x24 cm / zdjęcia 10x15 cm 4% 0:35 / 1:19 / 0:30 (min:sek) 5,84
Zniekształcenia / odwzorowanie detali 3% 1,7 % / 80 % 4,91
Wierność odwzorowania: kolorów / grafiki / zdjęć 6% 77,2 % / 80 % / 82 % 3,97
Odporność kolorów / odporność zdjęć na działanie światła 3% dobra / bardzo dobra 4,80
Odporność wydruków na: wilgoć / ścieranie 2% dostateczna / dostateczna 3,44

FAKSOWANIE 10% bardzo dobra 4,82
Czas wysyłania / odbierania jednej strony standardowego faksu (zdjęcia) 5% 0:49 (0:29) / 3:14 (15:26) (min:sek) 4,52
Obsługa kolorowych faksów / działa jako modem dla PC / faksowanie przy użyciu komputera / 
wyszukiwanie wysłanych (odebranych) faksów

2% tak / nie / tak / nie (nie) 4,33

Pamięć na numery telefoniczne / odebrane faksy 3% 89 / 95 stron 5,66

KOPIOWANIE 8% celująca 5,88
Funkcja kopiowania 4% tak, również bez użycia komputera 6,00
Maksymalne zmniejszenie / powiększenie dokumentu 1% 25 % / 400 % 5,85
Czas kopiowania strony tekstu / zdjęcia (format A4) 3% 16 sekund / 1 minuta 34 sekundy 5,73

SKANOWANIE 7% dobra 4,03
Zniekształcenia / odwzorowanie detali 2% 5,1% / 64,8 % 3,98
Odwzorowanie kolorów i zdjęć / tekstu i skali szarości 4% 73 % / 88 % 4,05
Obszar skanowania: wysokość x szerokość 1% 215 x 295 mm 4,05

KOSZTY EKSPLOATACJI 10% dobra 2,34
Koszt wydruku strony tekstowej A4 (strona z 5-procentowym zaczernieniem – koszt zużytego atramentu) 6% 0,13 zł 2,57
Koszt wydruku jednej strony A4 w kolorze (koszt zużytego atramentu) 2% 1,11 zł 2,00
Koszt wydrukowania kolorowego zdjęcia 10x15 cm (koszt zużytego atramentu) 2% 1,82 zł 2,00

OBSŁUGA 18% dobra 4,40
Poziom hałasu: drukowanie / skanowanie 4% 10,5 sona / bezgłośne 3,60
Zużycie prądu: praca / stan czuwania / wyłączony (roczne zużycie prądu / koszt) 3% 15,1 W / 11,2 W / 0,4 W (35,75 kWh / 14,3 zł) 3,42
Możliwość druku bez marginesów w formacie A4 / 10x15 cm 2% tak / tak 6,00
Możliwość bezpośredniego drukowania zdjęć bez użycia komputera z: czytnika kart pamięci / aparatu 
cyfrowego (PictBridge) / z innych urządzeń

3% tak (MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, xD) / tak / 
pamięć USB

5,12

Ekran do podglądu zdjęć 2% jest (kolorowy, ze sterowaniem dotykowym,  
4,3 cala)

6,00

Instalacja lub wymiana pojemników z tuszem 1% łatwa 5,00
Pojemność podajnika na papier (gramatura 80 g/m2) 2% 100 arkuszy 3,00
Maksymalna gramatura papieru / pojemność podajnika ADF (80 g/m²) 1% 215 g/m2 / 1 arkusz 4,15
Dołączone sterowniki XP, Vista, 7 (32 bit), 7 (64 bit), Mac OS X

OCENA POŚREDNIA 100% 4,52
Punkty dodatnie i ujemne Wi-Fi 802.11b/g/n +0,05

automatyczny druk dwustronny +0,05
po odłączeniu zasilania wymazana zostaje 
pamięć faksu

-0,02

Jakość bardzo dobra 4,60

Cena 1289 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 1079 zł (www.redcoon.pl)

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 
pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
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