
Nyomtatók

Fontosabb kimeneti perifériák tulajdonságai



Milyen nyomtatókat ismerünk meg?

• Margarétakerekes nyomtató

• Mátrix nyomtató

• Tintasugaras nyomtató

• Lézernyomtató

• Hőnyomtató

• Plotter

• 3D nyomtató



Nyomtatók

• A nyomtatók feladata, hogy valamilyen forrásból
származó információt papíron vagy más
hordozón megjelenítsenek.

A fejlesztések régen megkezdődtek, 
napjainkra sokfajta technológia 
áll rendelkezésre, a nyomtatópiac 
gazdag választékot kínál.

• Forrás: számítógép, laptop, telefon, tablet, pendrive, hálózat …
• Hordozó: papír, boríték, fólia, CD/DVD, telefontok, bögre, póló, toll …



A nyomtatók csoportosítása többféle megközelítésből történhet: 

• Kinyomtatott karakterek száma szerint

• Papírra kerülés szerint

• Működési elv szerint

A nyomtató, vagy angolul printer egyike a 
leggyakrabban használt kimeneti perifériáknak.



Csoportosításuk kinyomtatott karakterek 

száma szerint:

• Pontelvű nyomtató: egyszerre egy pontot visz a 
papírra (pl.: mátrix, hőnyomtató)

• Karakter nyomtató: egyszerre 1 karaktert visz 
papírra (pl.: margarétakerekes)

• Sornyomtató: egyszerre egy sort nyomtat
(pl.: tintasugaras)

• Lapnyomtató (pl.: lézernyomtató)





Csoportosításuk papírra kerülés szerint

• Ütő nyomtató (mátrix, margarétakerekes)

▪ a kép kialakítása mechanikai érintés útján 
történik → hozzáér a nyomtató a papírhoz

• Nem ütő nyomtató (tintasugaras, lézer …)

▪ a festéket a papír érintése nélkül juttatják a 
lapra → a nyomtatók többsége ebbe a csoportba 
tartozik





Csoportosításuk nyomtatási elv szerint

• Margarétakerekes nyomtató

• Mátrixnyomtató

• Tintasugaras nyomtató

• Lézernyomtató

• Hőnyomtató

• Plotter

• 3D nyomtató

https://www.youtube.com/watch?v=ZJddkpM0GkU

Nyomtatók típusainak bemutatása működés közben:



https://www.youtube.com/watch?v=ZJddkpM0GkU
https://www.youtube.com/watch?v=ZJddkpM0GkU
https://www.youtube.com/watch?v=ZJddkpM0GkU


Vásárlás előtt átgondolni:

• Vásárlásra szánt összeg

• Nyomtatótól elvárt követelmények

▫ Pl.: szín, sebesség, minőség, mire nyomtatunk

• Üzemeltetési költség

▫ Pl.: egy lapra jutó költség, fogyasztás

• Várható igénybevétel

▫ Pl.: mennyit nyomtatunk vele havonta

• Egyéb szempontok

▫ Zaj, garancia, karbantartás, kezelhetőség…



Fontosabb tulajdonságok

• Működési elv

▫ Lézer, tintasugaras, mátrix, hőnyomtató… stb.

• Csatlakozók

▫ USB, hálózati nyomtató, Wi-Fi

• Szín

▫ Csak fekete, színes

• Minőség (dpi) → dot per inch →

• Sebesség (lap/perc)

▫ kevesebb mint 1 lap/perc →Mátrix nyomtató

▫ 1-10 lap/perc → Tintasugaras nyomtató

▫ 10-50 lap/perc → Lézernyomtató



Mi az a DPI? → nyomtató felbontása

• A DPI (dot per inch) azt mutatja meg, hogy a nyomtató egy inch (2,54 
cm) hosszúságú szakaszon hány darab apró képpontot tud nyomtatni

• Egyszerűen fogalmazva, ez a pontsűrűség rövidítése, amiből nagyon 
könnyen megtudható, hogy a nyomtatás mennyire részletes.

• Minél több pont vagy pixel fér el egy hüvelykben, annál részletesebb
a megjelenítés



FEKETE vagy SZÍNES ??

A nyomtatókkal készült nyomat lehet 

színes vagy szürkeárnyalatos.
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Színes nyomtatók színkeverése



Színkeverések fajtái

Additív (RGB) Szubsztraktív (CMYK)

Kijelzők, monitorok használják Nyomtatók használják

KIJELZŐK használják NYOMTATÓK használják



Additív (összeadó) színkeverés

• a három alapszín: piros (Red), zöld (Green), kék
(Blue). 

• Az alapszínek egymásra vetítésével 
(összeadásával) tetszőleges szín előállítható.

• Az alapszínek (RGB) egyforma keveréke a fehér
színt eredményezi.

• A színek hiánya tökéletesen fekete színt 
eredményez. 

• Ilyen módszert alkalmaz a színes TV, a színes 
monitor, a projektor



Szubsztraktív (kivonó) színkeverés

• a három alapszín: cián (Cyan), bíborvörös 
(Magenta), sárga (Yellow).

• Negyedik színként pedig megjelenik a fekete (BlacK) 
is, így áll össze a CMYK modell.

• A fekete a színek összességét, a fehér a színek 
hiányát jelenti.

• Így működi például a különböző vízfestékek keverése 
is.

• Ezt az elvet a nyomtatók használják. 



Margaréta kerekes nyomtatók

https://www.youtube.com/watch?v=djvOpJMppuc

https://www.youtube.com/watch?v=djvOpJMppuc


Margarétakerekes nyomtató

• A név találó, a kerék valóban úgy néz ki, mint a margaréta 
virága a szirmokkal. Az általában száz körüli karaktert 
tartalmazó tárcsát egy léptetőmotor tengelyére szerelik, 
ami beforgatja a kívánt karaktert

• A nyomtató kerekén a karakterek 
teljes, jó minőségű képe a hordozón
- jelen esetben a keréken -
kidomborítva található meg

• Írógéphez hasonlóan egyszerre
csak egy karaktert képes
nyomtatni

• A karaktert szalagon keresztül üti a papírra



+Kis súly

+A karakter éles vonalúelmosódástól mentes

Margarétakerekes nyomtató

előnyei /hátrányai

- Lassú nyomtatási sebesség

- Magas zajszint → hangos

- Fix karakterkészlet

- Csak karakterek nyomtatására alkalmas

- Csak egy színnel képes nyomtatni



Mátrix nyomtatók

https://www.youtube.com/watch?v=A_vXA058EDY

https://www.youtube.com/watch?v=A_vXA058EDY


Mátrix nyomtató

• Működési elve azon alapul, hogy a nyomtatófejben 
lévő mágnestűt a nyomtató mágneses módon kilöki 
és a nyomtatófej és a papír között egy festék 
szalagot üt meg így keletkezik a papíron egy pont

• Általában irodákban, raktárokban alkalmazzák.

• Alkalmas több példányos nyomtatásra, és hosszú 
listák készítésére.

• Speciális papír is tartozhat hozzá ez a leporello.
→A papír szélén kis lyukacskák vannak, amely segíti
a papír továbbítását.



+Kis súly

+Leporello papírra is tud nyomtatni

+Többpéldányos nyomtatás

+Hosszú listák nyomtatása

Mátrix nyomtató előnyei /hátrányai

- Lassú nyomtatási sebesség

- Magas zajszint → hangos

- Gyenge nyomtatási minőség

- Csak egy színnel képes nyomtatni



Tintasugaras nyomtatók

https://www.youtube.com/watch?v=NCIJUQbti30

https://www.youtube.com/watch?v=NCIJUQbti30


Tintasugaras nyomtató

• Tintacseppeket juttat a papírra

• Egyszerre egy sort nyomtat miközben a 
nyomtatófej mozog a papír előtt

• A patronban van egy porlasztó, ami megfelelő 
méretűre alakítja a tintacseppeket.

• Akár nagyon magas fényű papírra is lehet 
nyomtatni vele → Kiváló fénykép nyomtatásra



+Alacsony beszerzési ár

+Színes nyomtatásra is olcsón beszerezhető

+Jó nyomtatási minőség

+Viszonylag csendes

+Multifunkciós változatban is elérhető (scanner)

Tintasugaras nyomtató előnyei /hátrányai

- Drága a tintapatron →magas lapköltség

- Az olcsó típusok lassúak

- Nem vízálló a nyomat



Lézernyomtatók

https://youtu.be/tDiHTK9nwYw

https://youtu.be/tDiHTK9nwYw


• A lézernyomtató fő egysége egy fényérzékeny
anyaggal bevont, elektromosan feltöltött henger

• A lézer kijelöli a hengeren a nyomtatandó pontokat. 
Ezek a pontok ellentétes töltéssel rendelkeznek

• A műanyag alapú festékpor a töltéssel rendelkező
helyeken a forgódobra tapad, majd onnan a 
hozzásimuló papírra átragad, amelyre kb. 200 °C-os
hőmérsékleten ráégeti egy hengerpár. 

• A nyomtatók legmodernebb és legelterjettebb
változata.

Lézernyomtató működése



+Fekete-fehérben a legszebb kép

+Magas terhelhetőség

+Nagyon gyorsan nyomtat

+Olcsó fenntartás → utángyártott toner

+A lenyomat vízálló

Lézernyomtató előnyei /hátrányai

- A fekete és a színes változata is drága



Hőnyomtatók

https://www.youtube.com/watch?v=vym-j2XTGsk

https://www.youtube.com/watch?v=KQsV6zly4Uo

https://www.youtube.com/watch?v=vym-j2XTGsk
https://www.youtube.com/watch?v=KQsV6zly4Uo


• Speciális hőérzékeny papír szükséges hozzá, 
amely hő hatására elszíneződik→ tekercs

• A tűk felhevülnek, és ahogy közelednek a papírhoz, 
megjelenítik a nyomtatandó képet

• Idővel a papír elszíneződik és a szöveg elhalványul

• Sok helyen találkozhatunk vele:

▫ Pl.: menetjegyek, blokkok, bankautomata, 
parkolóautomata, online pénztárgép…

Hőnyomtató



Plotter (rajzgép)

https://www.youtube.com/watch?v=pGNbbItif9c

https://www.youtube.com/watch?v=IesxcdayueM

https://www.youtube.com/watch?v=pGNbbItif9c
https://www.youtube.com/watch?v=IesxcdayueM


• A plotter, más néven rajzgép, speciális, 
nagyméretű műszaki rajzok előállítására 
alkalmas eszköz, ezért főleg mérnöki irodák 
használják

• Tollal, ceruzával vagy tintasugaras fejjel dolgozik

• Egészen nagyméretű grafikák is nyomtathatók 
velük

• Léteznek ún. vágó plotterek, ahol a nyomtatófej 
helyett vágóeszköz található.

Plotter / Rajzgép



3D nyomtatók

https://youtu.be/O-Auj6z08vY?t=175

https://youtu.be/O-Auj6z08vY?t=175


• A 3D nyomtató digitális modellekből 
háromdimenziós tárgyak alkotására képes 
eszköz

• Jelenlegi fő alkalmazásterülete a gyors 
prototípuskészítés és a hobbi szintű használat, de 
a technológia fejlődésével az ipari és orvosi 
alkalmazásra is lehetőség nyílhat

• A 3D nyomtató additív gyártási eljárás, vagyis 
vékony rétegek egymásra rakásával készíti 
el a térbeli tárgyakat

3D nyomtató



3D nyomtatóval készült tárgyak



3D nyomtatóval készült tárgyak



• Margarétakerekes nyomtató

• Mátrix nyomtató

• Tintasugaras nyomtató

• Lézernyomtató

• Hőnyomtató

• Plotter

• 3D nyomtató

Összefoglalás

Ütő

Ütő

Nem ütő

Nem ütő

Nem ütő

Nem ütő

Nem ütő

Szalag / Fix kerék

Szalag / Tűk

Tinta

Fesékpor

Speciális papír

Nyomtat, rajzol, vág

Térbeli tárgyak


