
 SLUTSATS: När det gäller professionella 
A3skrivare är Epson SCP600 snäppet 
bättre än konkurrenten från Canon.

Epson
Surecolor SC-P600

PRIS: 6 539 KR

Kvaliteten är fin i både 
färg och svartvitt.

Arbetstempot är 
extremt långsamt.
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FAKTA: Epson Stylus  Color 
från 1994 var först med en 

upplösning på 720 dpi.
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Sony

Epson XP-950 / 9,0

HP 7612 / 9,0

Epson SC-P600 / 8,8

Canon iX6850 / 8,3

Brother J6720DW / 9,1

Toppmodellen från Epson heter SC-P600, 
och den har både inbyggt wi-fi och en 
tryckkänslig skärm på 2,7 tum. Skrivaren 
är något mer kompakt än konkurrenten 
Pro-1 från Canon och är också snäppet 

mer elegant. SC-P600 har nio patro-
ner, varav fyra är olika sorters 

svart. Man hittar bl.a. Photo 
Black och Matte Black, men 
skrivaren väljer själv rätt pa
tron beroende på om man 
använder matt eller blankt 
papper. Man kan skriva ut 

på rullpapper, vilket ger en 
bättre pappersekonomi och 

stora panoramabilder. Man måste 
vänta hela 9 minuter och 47 sekunder 

på en A3-utskrift i bästa kvalitet. Det är 
dock värt att vänta på, för kontrasten är 
välbalanserad och detaljgraden impone-
rande fin. Färgerna är realistiska, med en 
fin klarhet och ett bra djup, och hudtoner 
blir riktigt fina och naturliga. Svartvita bil-
der bjuder på många fina gråtoner, men i 
det avseendet finns det litet fler detaljer 
att hämta hos Canon Pro-1.

Canon Pro-1 / 7,4
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 SLUTSATS: Epson Expression XP950 
presterar fina bilder i ett högt tempo. Den 
är inte bara ett fynd, utan också en välför
tjänt vinnare i testets entusiastsegment. 

 SLUTSATS: Bildkvaliteten från HP Office
jet 7612 är godkänd, med klara och na
turliga färger. Detaljerna är något luddiga.   

 SLUTSATS: Till svartvita bilder är Pro1 
verkligen bra. Färgbilder blir också bra, 
men hudtoner blir något för gula. 

Epson HP Canon
Expression Photo XP-950 Officejet 7612 Pixma Pro-1

Blixtsnabb och överlag 
en väldigt bra skrivare.

En mycket användar-
vänlig arbetshäst.

Mycket fina detaljer och 
nyanserade utskrifter.

Medföljande program 
saknar möjligheter.

Inte riktigt lika bra 
utskrifter som vinnaren.

Arbetstempot kräver 
en del tålamod.

8,9 8,5 8,6

PRIS: 2 290 KR PRIS: 1 990 KR PRIS: 6201 KR.
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Många multiskrivare har svårt att pre-
stera en hygglig bildkvalitet, men det 
gäller inte Epson Expression XP-950, 
som bjuder på naturliga färger och rea-
listiska hudtoner. Skärpan är ganska 

bra, men kontrasten är något för 
hög. Svartvita bilder saknar 

helt färgstick. XP950 kan 
kopiera och skanna samt 
har wifi, kortläsare och 
en utmärkt tryckkänslig 
skärm på hela 3,5 tum. 
Expression XP-950 är 

testets överlägset snab-
baste skrivare, då den 

inte behöver mer än 3 minu-
ter och 50 sekunder på sig för att 

skriva ut en bild till kant i A3-format. Skri-
varen har tre pappersintag, och utmat-
ningsfacket flyttas fram på ett praktiskt 
sätt när man skriver ut. Mindre lyckat är 
det att det främre pappersfacket är svårt 
att placera rätt när man har lagt i nytt 
papper. De sex patronerna med färgäm-
nesbaserat bläck finns i storlek XL.

Hela 17,6 kilo väger multiskrivaren HP 
Officejet 7612, och den är också betyd-
ligt större än konkurrenterna. Skrivaren 
är först och främst en fullskalig kontors-
maskin, för den kan både kopiera och 
skanna i upp till A3 och har inbyggd fax 
och wi-fi. Det bruna plastmaterialet ger 
en uppfriskande annorlunda design, och 

på den lilla skärmen, som 
dock inte är tryck-

känslig, kan man 
visa pedagogiska 
animationer när 
man t.ex. ska byta 
bläckpatroner 

eller lägga papper 
i skrivaren. Bildkvali-

teten har sin styrka i de 
klara och naturliga färgerna samt en bra 
kontrast, men detaljerna blir en aning 
luddiga, och enfärgade färgytor återges 
inte helt rent. Svartvita bilder saknar 
dock helt färgstick. Programvaran är 
något spartansk, med få valmöjligheter, 
och arbetstempot är genomsnittligt. Man 
kan skriva ut på båda sidor av papperet.

Så har vi nått fram till de två professio-
nella modellerna. Hela tolv färgpatroner 
ska man montera i Canons Pro-1. Härav 
är fem antingen svarta eller grå, 
vilket innebär att svartvita 
bilder får testets mest ny-
anserade bilder. Det blir 
inga färgstick, och det 
blir fin teckning även i 
de djupaste skuggorna 
och de finaste högda-
grarna. Pro1 har pig
mentbläck som säkrar 
fina övergångar mellan 
de olika färgerna. Canon 
har utvecklat vad de kallar 
för Chroma Optimizer, som 
ser till att blanka bilder får en jämn 
glans över hela bildytan. Generellt är de-
taljåtergivningen fenomenalt bra, medan 
färgerna blir klara och naturtrogna, dock 
med undantag för hudtoner, som blir litet 
för gula. Att Pro-1 har fyra år på nacken 
märks på avsaknaden av wi-fi, som är ett 
stort minus i vår bok. Det medföljande 
programmet är ganska nyanserat och har 
en rad ICC-profiler till Photoshop.
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