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Blækpatroner til printere 

 

Hvis du ikke vidste det i forvejen, er her sandheden om blækstråleprintere og 
printerpatroner: 

Printerfabrikanter skifter modelnumre næsten lige så hurtigt som jeg skifter skjorte. 
Du kender princippet fra støvsugerbranchen. Billig støvsuger, hundedyre støvsuger-
poser, der med garanti ikke kan benyttes i nogen som helst anden støvsuger, end ikke 
i samme firmas nye model. 

Printernes indtogsmarch 

Den sidste printer jeg købte, er en Epson Stylus SX510W. Der er langt over 100 
forskellige modelnumre i Epsons Stylus serie af blækstråleprintere. Jeg ved ikke, 
hvordan jeg skulle finde lige præcis den Epson printer, der passer til mine behov. 
Derfor købte jeg den som tilbudsvare for omkr. 500 kr. 

Du kan altid finde et tilbud. Foruden Epson er der mindst 6-8-10 velkendte fabrikan-
ter. Jeg vil tro, at de alle har er mindst lige så lang modelliste som Epson. 

Køb en tilbudsvare 

For den almindelige familie, der kun undtagelsesvis skal udskrive dokumenter eller 
fotos, er det mest økonomisk at købe en tilbudsvare i den prisklasse jeg omtaler oven-
for. Jeg skal nok passe lidt på med hensyn til anbefalinger, men jeg vil tillade mig at 
skrive, at min erfaring viser at de bedste tilbud er der, hvor man mindst venter det: 
Coop's netbutik, Netto, Fakta m.fl. discountbutikker. 

Er behovet store eller mange fotos, er en sådan printer ikke løsningen. En farvelaser-
printer (der koster 3-4 gange så meget som den billige blækstråleprinter) producerer 
fotos til omkr. 1/3 af prisen pr foto end en blækstråleprinter. Undersøg alternativt 
prisen for udskrift af dine fotos hos fotohandleren eller de mange online tjenester, der 
tilbyder denne service. 

Nye printerpatroner 

Printerfabrikanten vil meget, meget gerne have, at du køber de originale blækpatro-
ner hos dem. Bruger du kopipatroner eller genfyldte patroner kan det være, at garan-
tien bortfalder. Men printere er faktisk ret robuste maskiner, så risikoen for at den 
går i stykker er ret lille. Og du skal sammenligne prisen på nye originale patroner 
med prisen på en møgbillig, men velfungerende printer. 

Det har jeg gjort for min egen blækstråleprinter, med det resultat at nye originale 
patroner koster op mod 4/5 af prisen på printeren! 

Her er en lille forbrugerundersøgelse i anledning af denne artikel: 

Originale printerpatroner hos Epson: 367,80 kr ekskl. forsendelse for 4-pak sort, 
cyan, magenta og gul. 

Kopipatroner eller genfyldte patroner hos Inkclub.dk: cyan, magenta, gul 59 kr/stk, 
sort 70 kr. På testdagen er sort gratis. Udgift på testdagen 180 kr plus fragt. 
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Kopipatroner eller genfyldte patroner hos Colorbob.dk: cyan, magenta, gul 49 kr/stk, 
sort 35 kr. På testdagen er fragt gratis. Udgift på testdagen 185 kr. 

Jeg har ikke undersøgt prisen hos edb-butikker og boghandlere. Sandsynligheden for 
at de har lige præcis de rette patroner er lille, mens der er en vis risiko for at du bliver 
påduttet en anden vare med en mundtlig forsikring om, at den er ligeså god eller 
bedre end den du efterspørger. 

Det er afgørende nødvendigt, at du i brugerhåndbogen til din printer eller på 
fabrikantens hjemmeside finder ud af det nøjagtige varenummer på den eller de 
patroner, der kan anvendes i din printer. 

Der er mange andre leverandører af printerpatroner end dem, jeg har nævnt oven for. 
Du kan finde dem ved i Google at indtaste "printerpatroner" i søgefeltet. 

Papir 

Printerfabrikanterne er også interesseret i at sælge dig papir, der påstås at være sær-
ligt egnet til din printer. Til de allerfleste almindelige udskrifter af dokumenter, 
hjemmesider og lignende er det imidlertid tilstrækkeligt med almindeligt 80 grams 
kopipapir, der ofte fås i discountbutikkerne til en pris af mellem 25 og 35 kr for en 
pakke med 500 ark. 

Dette papir kan også anvendes til fotos. Her vil jeg dog anbefale glittet papir i 120 
grams klassen eller derover, alternativt fotopapir beregnet til blækstråleprintere. 
Også på dette område er det godt at have øjnene med sig, når man alligevel shopper i 
discountbutikker eller supermarkeder. 

*** 

Jørgen Farum Jensen, 18/2/2016 


