
  

Oheislaitteet

Mustesuihkutulostin
tulostin, skanneri, kopiokone samassa laitteessa
väritulostus/kopiointi  6-35 siv/min
1 tai 2 puolinen tulostus
4-5 erillistä värikasettia!!!!!!!!
valokuvatulostus
USB ja WLAN langaton liitäntä
Hintaluokka  50€ ->300€
Mustekasetti ~15€/väri, riittoisuus 200~500 sivua

Uusi Epson Ecotank järjestelmä pystyy säästämään keskimäärin74 % 
mustekustannuksista. Yhdellä mustesarjalla voi tulostaa jopa 4 500 
mustavalkosivua ja 7 500 värisivua.
Mustepullo 70ml kapasiteetti 4000-5000 sivua hinta ~15€-25€

Epson EcoTank tulostimet alkaen ~250€



  

Mustesuihkutulostin

Mustesuihkutulostin käyttää tulostukseen nestemäistä mustetta, joka 
syötetään paperille kirjoituspään pienen pienten reikien kautta, ja 
kuivuu paperilla.

Netistä poimittua:

-Minulla mustesuihkutulostin ja ollut välillä kuukaudenkin ja 
pitempäänkin käyttämättä eikä ole koskaan kuivunut. 

-Ei edes tarvitse tulostaa mitään. Riittää kun vain käynnistää 
tulostimen ajoittain, niin tulostin jo suihkuttaa mustetta tyynyyn mm. 
kuivumisen estämiseksi. 

-Jos mustesuihkutulostin on pitkään käyttämättömänä, saattavat sen 
kirjoituspäät tukkeutua kuivuneesta musteesta. Tämä ilmenee 
tulostuslaadun heikkenemisenä: tulostin tekee paperille raitoja, 
tulostusjälki on heikkoa tai tiettyjä osia jää kokonaan tulostamatta. 
Tässä vaiheessa on hyvä puhdistaa tulostimen kirjoituspää 
käyttämällä tietokoneelle asennettua tulostimen omaa 
puhdistusohjelmaa.

-Jos tulostusjälki ei parantunut, voidaan seuraavaksi puhdistaa 
kirjoituspään suuttimet. Tämä tapahtuu painelemalla kasetin suuttimia 
kankaalle tai nenäliinalle, joka on kostutettu tislatulla vedellä tai 
alkoholilla. Painelun tuloksena musteen pitäisi valua kasetista.- 



  

Oheislaitteet

Lasertulostin  tulostin, [+skanneri, kopiokone samassa laitteessa]
MV tai väritulostus/kopiointi  6-24 siv/min
1 tai 2 puolinen tulostus
valokuvatulostus
USB ja WLAN langaton liitäntä
Hintaluokka  50€ ->400€
Mustekasetti 30~150€/väri, riittoisuus 1000-5000 sivua

Lasertulostimissa käytetään nestemäisen musteen sijasta 
värijauhetta, joka tulostusvaiheessa poltetaan (sulatetaan) pareiin 
kiinni. Täten mitään musteen kuivumista ei esiinny.



  

Oheislaitteet

Kaiuttimet  20€-400€ pari (Kirpputorilla ~5€)

Kuulokkeet 10-60€

Kuulokemikrofoni 20-200€

Yhteydenpitoon tietokoneen välityksellä

Liitäntä USB- tai äänikaapelilla tai 
langattomasti Bluetooth yhteydellä.

Kannettavissa PC:ssä on jonkun tasoiset 
kaiuttimet ja mikrofoni vakiona.

(etsi mikrofoni omasta koneestasi, pieni reikä näyttöpanelissa)



  

Oheislaitteet

Webkamera 20€-200€

Liitäntä USB kaapelilla 
Mikrofoni sisäänrakennettuna

Kannettavissa PC:ssä on käyttäjää 
kuvaava kamera vakiona näytön 
yläreunassa.

Irrallinen webkamera esim auton tuulilasiin, tai seuraamaan lintulaudan 
tapahtumia.

Sisä/ulkokäyttöön myös langattomasti toimivia valvontakameroita omilla 
akuilla.

Ulkokäyttöön riistakameroita omilla akuilla.



  

Oheislaitteet

Muita oheislaitteita, yleensä USB-liitäntään

Vain mielikuvitus on rajana.

Joku on keksinyt sellaisen jo.
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