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Oryginały, czy zamienniki? - czyli kilka słów o tonerach do drukarek
Tonery do drukarek. Co lepiej wybierać? Oryginały, czy zamienniki?
Spór o to, czy lepiej wybierać oryginalne tonery do drukarek, czy może ich zamienniki rozgorzał tuż po
tym, jak na rynku pojawiły się wyposażone w nie drukarki laserowe, i trwa w najlepsze do tej pory, a
przeciwników oraz zwolenników jednych i drugich wciąż zdaje się przybywać. Jako że drukarki
laserowe już od dawna są niezbędnym narzędziem naszego życia codziennego, zarówno w domu, jak i
w biurze, warto wreszcie rozprawić się z mitami na temat zarówno oryginalnych, jak i zamiennych
tonerów. W tym artykule postanowiliśmy porównać je przy użyciu kilku głównych kryteriów, które
szczególnie interesują wszystkich użytkowników drukarek, a tym samym tonerów. Są to kolejno:
kompatybilność, wydajność, jakość oraz cena.

KOMPATYBILNOŚĆ TO PODSTAWA

Kompatybilność można uznać za podstawowe kryterium w naszym zestawieniu. To właśnie jej, zdaniem
zwolenników oryginalnych tonerów, oraz oczywiście ich producentów, którzy wydają się tu najbardziej
zainteresowaną stroną, brakuje zamiennikom. Czy to rzeczywiście prawda? Tylko po części, bowiem jeśli kupujemy
zamienniki tonerów z pewnego źródła, a najlepiej sklepu w którym sprzedawane są również ich oryginalne,
producenckie wersje, kompatybilność nie powinna stanowić żadnego problemu, a wręcz przeciwnie – jest ona taka
sama jak w przypadku oryginałów. Sytuacje gdy dzieje się inaczej i zamienniki odmawiają współpracy z drukarką,
należą naprawdę do rzadkości. Warto w tym miejscu nadmienić, że również czasem oryginalne wersje odmawiają
posłuszeństwa, więc w tym wypadku nie stanowi to zasady.

WYDAJNOŚĆ DRUKU

Podobnie ma się sprawa z wydajnością. Jeśli porównamy oryginalne tonery do drukarek z ich zamiennikami, okaże
się że pomiędzy ich wydajnością nie ma wielkiej różnicy. Producenci często ostrzegają przed rzekomym szybszym
zużywaniem się nieoryginalnych tonerów, a także ich negatywnym działaniem na samą drukarkę. I znowu – jeśli
kupujemy tonery w profesjonalnym sklepie, który dysponuje zarówno oryginałami i zamiennikami, nie mamy się
czego obawiać, gdyż są one w sklepach dopasowywane tak by działały identycznie z tym samym sprzętem, nie
wyrządzając mu żadnej szkody.

JAKOŚĆ

Co do jakości to na tym polu minimalnie zwyciężają oryginalne tonery. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju
druku, który nas interesuje. W przypadku standardowego druku tekstu różnica jest praktycznie niewidoczna lub w
ogóle jej nie ma. Co do druku innego rodzaju, jak np. obrazów, to może być ona minimalnie zauważalna. Jaki z tego
wniosek? Jeśli np. w biurze drukujemy dużo samych tekstów i ultrawysoka jakość nie ma dla nas kluczowego
znaczenia, to bez problemów możemy sięgnąć po tańsze zamienniki. Oryginały nie będą tu konieczne. Warto też
dodać, że tak naprawdę największy wpływ na jakość druku ma drukarka, którą dysponujemy, a nie same tonery do
niej.

CENA

Dla wielu kwestia fundamentalna, szczególnie jeśli zależy nam na minimalizacji kosztów druku w ﬁrmie. Często to
właśnie ona rozstrzyga spór na korzyść zamienników i przesłania wszystkie inne argumenty. I rzeczywiście –
różnica jest znacząca, bowiem zdarza się, że oryginalne tonery kosztują niemalże tyle ile tanie modele drukarek.
Jest to koszt na który wielu przedsiębiorców, jak i również prywatnych użytkowników, nie może sobie po prostu
pozwolić. W tym wypadku również wszystko zależy od modelu drukarki, dlatego też przed jej kupnem zawsze warto
przyjrzeć się cenom tonerów i ich dostępności, gdyż fabryczne kartridże w nowej drukarce szybko się wyczerpują
(są one zwykle mniejsze, niż standardowe) i musimy zakupić nowe. Zamienniki kosztują mniej niemal o połowę, a
czasem jeszcze więcej, dlatego dla większości użytkowników wybór jest oczywisty i decydują się oni na kupno
znacznie tańszych zamienników.

DRUKARKI BEZ ZAMIENNIKÓW

Przy okazji porównywania zamienników i oryginałów, warto wspomnieć o pułapce zastawianej przez producentów
drukarek, na nieświadomych klientów. Mówimy tu oczywiście o mniejszych, szerszemu gronu klientów praktycznie
nie znanych, ﬁrmach, które często oferują drukarki w niezwykle niskich cenach. W tym właśnie momencie powinna
nam się zapalić czerwona lampka. Gdzie tkwi haczyk? W tonerach właśnie. Drukarki same w sobie są sprawne i
choć ich jakość nie jest zbyt wysoka, to są one mimo wszystko sprawnym narzędziem. Inaczej ma się sprawa z
tonerami do nich, a raczej z ich ceną. Są one często astronomiczne, tym bardziej jeśli porównamy je z kosztem
samej drukarki, który może wydawać się nam wręcz śmieszny. Cały problem tkwi w tym, że jeśli oszołomieni ceną
oryginalnych tonerów sięgniemy po ich zamienniki to okaże się.. że takowych nie ma. W ten to sposób właśnie
producencie „ekstra taniej” drukarki naciągają naiwnych klientów, którzy jeśli chcą korzystać z zakupionego
sprzętu, nie mają wyjścia i muszą nabyć ekstra drogie tonery do niego.

TONERY DO DRUKAREK - ORYGINAŁY CZY ZAMIENNIKI?

Jakie zatem wnioski możemy postawić na koniec naszego zestawienia? Jednoznacznie wskazuje ono na pełną
kompatybilność zamiennych tonerów z drukarkami, wydajność, a także jakość porównywalną z oryginałami (przy
minimalnej przewadze oryginalnych w tej kwestii), oraz oczywiście dużo niższą cenę. Nie zmienia to jednak faktu,
że wiele osób, w tym również przedsiębiorców wyposaża swoje biura w oryginalne tonery, gdyż ich zdaniem
oryginalne połączenie „drukarka + toner” zawsze będzie odznaczało się lepszą jakością. Również takie myślenie
jest uzasadnione, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by z powodzeniem stosować zamienniki i cieszyć się drukiem
jak najwyższej jakości w znacząco niższej cenie.

SKUP TONERÓW

Sprytnym sposobem by zminimalizować koszty związane z kupnem tonerów (czy to oryginalnych, czy to
zamiennych) jest oddawanie ich po zużyciu do skupu tonerów, którym zajmują się najwięksi dystrybutorzy
materiałów eksploatacyjnych. W ten sposób nie tylko otrzymamy pieniądze na nowe sztuki (naturalnie, że ich
oryginalne wersje są wyżej wyceniane), a także chronimy środowisko naturalne.
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