recenze

INKOUSTOVÁ TISKÁRNA Brother DCP-J105

2 890 Kč

Větší objem získal především černý zásobník inkoustu

Tiskne levně

Hlavním lákadlem výrobců inkoustových multifunkcí už
nejsou skvělé fotografie či přehršel funkcí, nýbrž důraz na
levný tisk. Nejinak je tomu i u novinky Brotheru. [Jiří Kuruc]

B

rother DCP-J105 není adeptem
na královnu krásy mezi domácími multifunkčními tiskárnami.
Lesklé, na poškrábání náchylné plasty
zde nenajdete, ani rozměrný barevný
displej. Tiskárna není určená k přímému tisku fotografií z paměťové
karty nebo fotoaparátu. Berte to jako
konstatování, nikoli zápor. Osobně
přímý tisk fotek bez předchozí úpravy

Brother DCP-J105

inkoustová tiskárna, Brother, www.brother.cz
technologie tisku: barevný termosublimační inkoustový
tisk počet inkoustů/zásobníků: 4/4 rozlišení: max.
1 200 × 6 000 dpi vstupní zásobník: 100 listů A4 displej:
monochromatický udávaná rychlost tisku: až 11 str./min čb,
6 str./min barevně duplexní jednotka: ne potisk CD/DVD:
ne čtečka paměťových karet: ne fax: ne síťový vypínač: ne
rozhraní: USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n cpu: neudáno paměť:
64 MB doporučená měsíční zátěž: neudáno ovladače
pro OS: Windows XP/Vista/7/8 (32b i 64b), OS X rozměry:
435 × 374 × 161 mm záruka: 24 měsíců

neprovádím, současně tak ale znám
cílovou skupinu, která tento jednoduchý proces vyžaduje. Pro ně Brother
zkrátka není.
Zásobník pojme stovku listů A4, které musíte vyjmout, chcete-li tisknout
na obálky či fotografie. Zásobník se
zcela ukryje do útrob tiskárny a na
listy se nepráší. Na ovládacím panelu
se nachází jednoduchý monochromatický displej se šestnácti znaky.
Tiskárna umí „cesky“, popisky tlačítek
však zůstaly v angličtině. Jejich funkce
jsou však zcela zřejmé, ovládání je
jednoduché a rychlé. Totéž platí i pro
ovladač: je propracovaný a přitom
pochopitelný, avšak opět pouze v angličtině.

Velké zásobníky
Také Brother se vydal cestou větších
inkoustových zásobníků a láká na
levný tisk. Do tiskárny koupíte pouze

Naměřili jsme
Tisk
ČB text (střední kvalita) – A4
ČB text (rychlý) – A4
text + grafika (střední kvalita) – A4
text + grafika (rychlý) – A4
fotografie 10 × 15 cm – 300 dpi (foto kvalita)
čitelnost písma Calibri – bílé/černé pozadí (velikost)
náklady na 1 A4 text
Rychlost kopírování
černobílé – střední kvalita – A4
barevné – střední kvalita – A4
Spotřeba
spotřeba při tisku
spotřeba pohotovost
spotřeba stand-by
Recenze v Computeru

Brother DCP-J105
1. strana
další strany
14,1 s
5,2 s
13,0 s
4,1 s
20,1 s
11,8 s
16,3 s
7,7 s
854 s
2,0/3,5
0,08 Kč
29,5 s
37,2 s

9,5 s
21,1 s
10,1 W
2,2 W
1,1 W
7/14

Canon MX925
1. strana
další strany
16,7 s
5,5 s
11,5 s
3,1 s
11,6 s
7,2 s
6,3 s
5,9 s
67 s
2,0/3,0
0,24 Kč
19,8 s
22,8 s

13,8 s
19,0 s
13,2 W
7,5 W
2,1 W
2/14

zásobníky velikosti XL, u nichž výrobce udává výtěžnost 1 200 (barevné),
respektive 2 400 stran (černá) podle
jednotné normy ISO 24711. Nutno
podotknout, že černý zásobník má
odhadem asi pětkrát větší kapacitu,
než barevné. A nyní to nejlepší, za
originální barevnou náplň zaplatíte do
170 Kč, za barevnou připlatíte navíc asi
30 Kč. Černobílá standardní strana pak
vyjde na 0,08 Kč. Řešit neoriginální
náplně rozhodně nemá smysl.
Kvalita tisku je typická pro tohoto
výrobce: tiskárna podává vynikající výsledky, co se ostrosti a sytosti
písma týká, avšak až na nejlepší
kvalitu. Ve standardním režimu je
písmo trošku kostrbaté, sytost grafiky
je však v pořádku. Úsporný režim je
pak perfektním kompromisem mezi
kvalitou a úsporou inkoustu. Barevné
fotografie jsou překvapivě kvalitní
a ostré, s věrnými barvami a sytou
černou, a to s přihlédnutím k faktu,
že tiskárna používá jen čtyři zásobníky. Tisk fotografií je však na nejlepší
kvalitu velmi pomalý. Asi největší nedostatek tkví ve kvalitě skeneru, který
na jednolitých, především šedých
plochách výrazně barevně duhuje.
Tento problém se následně promítá
i do barevných kopií.
Brother DCP-J105 vás nadchne
poctivým zpracováním a velmi levným
tiskem, aby následně zbytečně zklamal kvalitou skeneru a tím i kvalitou
barevných kopií. Přitom určitě nejde
o chybu, která by nešla odstranit. Jednoznačně oceňuji snahu výrobce vrátit
uživatele zpět k originálním náplním.
Při jejich ceně nemá nad alternativami
ani cenu uvažovat.

Verdikt

7,3
kvalita tisku
rychlost tisku
ergonomie
výbava
tiskové náklady
Příznivá cena
tisku a přímočaré
ovládání, to jsou
hlavní přednosti
Brotheru.

Velmi levný tisk
Jednoduché
ovládání
Kvalita fotografií

Zdlouhavý tisk
fotografií
Kvalita skeneru
a barevných kopií
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