
Inkoustové tiskárny 

• Počátkem 90. let cena inkoustových tiskáren dostala na 

přijatelnou úroveň,  díky možnosti barevného tisku, se na celém 

světě stali oblíbeným a častým druhem tiskáren jak v 

domácnostech, tak i pro kancelářské užití. 
• Inkoust je na papír vymršťován velkou rychlostí v podobě kapek 

o velikosti 35 pl (pikolitr = 10−12 l). Objem kapek má na kvalitu 

tisku velký vliv. Některé tiskárny mají funkci měnitelného objemu 

kapek. Rychlost kapek se pohybuje mezi 50 a 100 km/h, 

vzdálenost mezi listem papíru a tiskovou hlavou je cca.1 mm. 

Nejčastěji  používají systém CMYK. 
 

Inkoustové tiskárny se dělí na: 
•1. termální 

•2. piezoelektrické 

•3. voskové 
 

 

 

 

 

+ klidnější provoz, jemný tisk 

kvalitní fotografický tisk, 

černobílý i barevný tisk,hladší 
detaily relativně nízká 

pořizovací cena 

- Inkoust  často drahý , trysky 

náchylné k ucpání uschlým 

inkoustem, inkoustový potisk je 

rozpustný ve vodě, životnost 
inkoustů je časově omezená – 

časem vyblednou 



Laserové tiskárny 

• Laserová tiskárna je druh počítačové tiskárny, pracující  

na podobném principu jako kopírka. Laserový paprsek vykresluje 
obrázek na světlo citlivý válec, na jehož povrch 

se poté nanáší toner. Ten se uchytí jen na osvětlených místech, 

obtiskne se na papír a na závěr je k papíru tepelně fixován. 

•  Hlavní součástí laserové tiskárny je kovový válec s vrstvou 

polovodiče (např. selen) na povrchu. Polovodič mění při osvícení 

odpor z přibližně 300 Ω při osvícení až na cca 3–5 MΩ pokud není 

osvícen. 

• V LED tiskárně je celá soustava laseru a příslušné optiky 

nahrazena řadou nebo maticí LED v těsné blízkosti válce  

a pokrývající celou jeho šířku. Každá z těchto diod ozařuje  

na válci jeden bod ze vstupní bitmapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laserová tiskárna APPLE   Princip tisku laserové tisk 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Apple_LaserWriter_Pro_630.jpg


Thermosublimační tiskárny 

• používají sublimační proces tisku 

• bod uložený na papír může mít až 256 

úrovní gradace (intenzity) barvy v závislosti 

na množství použitého tepla. 

•  tato technologie umožňuje sublimačním 
tiskárnám vytvářet až 16,8 miliónů barev 

 

   výtiskům z termosublimační tiskárny se navíc 

dostává konečné povrchové úpravy v podobě 

trvanlivé vysoce lesklé ochranné vrstvy, která 

je chrání před ušpiněním a poškozením.  

  produkuje výtisky s nulovou zrnitostí, 
hladkými tóny, zcela věrnými barvami  

a stoletou životností. Svou kvalitou nebo 

trvanlivostí směle konkurují klasickým 

fotografiím 


