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Název práce: Tiskárny – prezentace

Předmět: informační a komunikační technologie, informatika
Ročník: 1. 
Obor: 82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů, 82-41-M/* Design, 
Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru, 79-41-K/41 Gymnázium
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen poznat a popsat běžné tiskárny, bude schopen vybrat správnou pro 
konkrétní situaci či firmu.
Pomůcky: PC s připojením k internetu.
Poznámka: Úvod do tématického celku Tiskárny. Tento materiál je součástí tematického balíčku Tiskárny. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.



TiskTiskáárnyrny
VýstupnVýstupníí zazařříízenzeníí

DefiniceDefinice
RozdRozděělenleníí
VýhodyVýhody
NevýhodyNevýhody
ParametryParametry
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TiskTiskáárnyrny
JehliJehliččkovkováá tisktiskáárnarna

Obdoba mech. psacObdoba mech. psacíího strojeho stroje
Levný provoz, odolnLevný provoz, odolnáá, kopie, kopie
NekvalitnNekvalitníí tisk, hlutisk, hluččnnáá, pomal, pomaláá
BarevnBarevnáá textilntextilníí ppááskaska
Epson, StarEpson, Star
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TiskTiskáárnyrny
InkoustovInkoustováá tisktiskáárna (bublinkovrna (bublinkováá))

TypickTypickáá rodinnrodinnáá tisktiskáárnarna
LevnLevnéé popořříízenzeníí, kvalitn, kvalitníí tisk, tisk, fototiskfototisk
Drahý provoz, tisk se mDrahý provoz, tisk se můžůže rozmazate rozmazat
CartridgeCartridge (CMY(K)) (CMY(K)) -- inkoustinkoust
Canon, HPCanon, HP
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TiskTiskáárnyrny
InkoustovInkoustováá tisktiskáárna (bublinkovrna (bublinkováá))
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TiskTiskáárnyrny
LaserovLaserováá tisktiskáárnarna

SpSpíšíše firemne firemníí tisktiskáárnarna
KvalitnKvalitníí tisk, tisk, fototiskfototisk, rychlý a levný tisk, rychlý a levný tisk
DraDražžšíší popořříízenzeníí, vznik, vznikáá OO33
Toner (CMY(K)) Toner (CMY(K)) -- prprášášekek
Canon, HP, XeroxCanon, HP, Xerox
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TiskTiskáárnyrny
OstatnOstatníí tisktiskáárnyrny

PlotterPlotter
3D tisk3D tiskáárna rna 
ŘŘetetěězovzováá tisktiskáárnarna
ŘŘáádkovdkováá tisktiskáárnarna
TermoTermo tisktiskáárnarna
BraillskBraillskáá tisktiskáárnarna
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 23-05-2013] .
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


