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Nazwa produktu – 9/10 

W rankingu drukarek laserowych nie mogło zabraknąć miejsca dla nowoczesnego modelu 

nazwa produktu. Umożliwia on drukowanie dokumentów w czerni z prędkością 20 stron na 

minutę. W podajniku umieścisz do 150 arkuszy, w tacy odbiorczej zaś zmieści się ich aż 50. To 

sprawia, że drukarkę laserową do domu wykorzystasz również w celach służbowych. Z uwagi 

na wysoką wydajność sprawdzi się jako wyposażenie biura. Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi 

zapewnia możliwość szybkiego i wygodnego drukowania, i to nie tylko z komputera. W razie 

potrzeby przekażesz drukarce nazwa produktu sygnał do rozpoczęcia pracy za pomocą 

smartfona, tabletu czy telewizora. Połącz wybrane sprzęty w ramach domowej sieci Wi-Fi, i 

gotowe. Jeśli zależy Ci na środowisku i ograniczeniu kosztów eksploatacji, drukuj dokumenty 

dwustronnie – ten model korzysta z trybu ekologicznego. Uwaga jednak: arkusze należy 

przekładać ręcznie, więc podczas drukowania dokumentów będziesz musiał stać przy 

urządzeniu i nadzorować pracę. 

Mocne strony drukarki laserowej: 

 obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, executive, niestandardowy, 

 150 arkuszy w podajniku, 

 50 arkuszy w tacy odbiorczej, 

 pamięć drukarki: 32 MB, 

 możliwość drukowania dwustronnego (tryb ręczny), 

 moduł Wi-Fi, 

 złącze USB 2.0. 

Nazwa produktu – 9,5/10 

Nazwa produktu to doskonała drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentów w 

czerni. W podajniku papieru umieścisz 150 arkuszy. W tacy odbiorczej zmieści się ich nawet 

100. Urządzenie ma dużą pamięć wewnętrzną, bo aż 64 MB. Z komputerem połączysz je za 

pośrednictwem złącza USB 2.0, ale także bezprzewodowo – dzięki modułowi Wi-Fi. Prześlesz 

na nie dane z telefonu, tabletu bądź innego sprzętu elektronicznego znajdującego się w 

domowej sieci internetu bezprzewodowego. Ponadto drukarka laserowa nazwa produktu ma 

złącze NFC jako alternatywę dla Wi-Fi. Obsługuje szereg formatów nośników, m.in. A4, A5, 

Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio czy koperty (Monarch, C5). Z uwagi na wykorzystanie 

technologii laserowej możesz liczyć na dokumenty w rewelacyjnej jakości wydruku. Użyjesz 

modelu jako małej drukarki laserowej do domu, ale również do średniej firmy. 

Mocne strony drukarki laserowej: 

 ekologiczny druk dwustronny – ręczny, 

 złącze NFC, 

 szeroki zakres obsługi formatów nośników, 

 150 arkuszy w podajniku, 
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 100 arkuszy w tacy odbiorczej, 

 pamięć drukarki 64 MB, 

 moduł Wi-Fi, 

 złącze USB 2.0. 

Nazwa produktu – 10/10 

Poszukujesz wydajnej i małej drukarki laserowej do domowego gabinetu lub firmy? W tym 

celu idealnie sprawdzi się nazwa produktu. To jedyny model ukazany w niniejszym rankingu 

drukarek laserowych, który umożliwia drukowanie w doskonałej jakości również w kolorze. 

Obsługuje liczne formaty nośników, m.in. A4, A5, Letter, Legal, Executive i Folio. W czerni 

drukuje z prędkością 18 stron na minutę, w kolorze zaś 4. Daje szerokie możliwości sposobu 

łączenia urządzeń. Standardowo do drukarki laserowej nazwa produktu podłączysz sprzęt 

elektroniczny kablem USB. Dodatkowo wykorzystasz moduły bezprzewodowe: Wi-Fi, NFC. 

Drukarka ma nawet własne złącze Ethernet. Wybierz funkcję drukowania dwustronnego (w 

trybie ręcznym), aby zaoszczędzić na zakupie papieru oraz zadbać o środowisko. Wykorzystaj 

też pojemną pamięć urządzenia, wynoszącą aż 64 MB. Wsadź do podajnika do 150 arkuszy, 

aby zyskać czas. 

Mocne strony drukarki laserowej: 

 możliwość drukowania dokumentów i zdjęć w kolorze, 

 doskonała jakość wydruku, 

 złącze NFC, 

 150 arkuszy w podajniku, 

 ręczny tryb druku dwustronnego, 

 pojemna pamięć drukarki: 64 MB, 

 złącze Ethernet, 

 moduł Wi-Fi, 

 złącze USB 2.0. 


