
Poradnik druku w wysokiej jakości.
Urządzenia Epson, system Windows 10. 

1. Na początek zaczniemy od wyboru wysokiej jakości dla druku fotografii: 
1. Panel sterowania (dla Windows 10 klikamy znaczek Windows (flaga) + "R" i w oknie uruchamianie 

wpisujemy "control") 
2. Urządzenia i drukarki 
3. Prawy przycisk myszki na urządzenie i preferencje drukowania 

• Tam wybieramy
listę rozwijaną przy
polu "Jakość" 
i zaznaczamy
Więcej ustawień 
(zrzut 1_ust) 

• Otworzy nam się
okienko ustawienia
jakości, następnie
przesuwamy suwak
do skrajnej pozycji
w prawo 
(zrzut 2_ust) 

• Klikamy "ok", okno się zamknie, w kolejnym "zastosuj" i dalej "ok" i zamykamy pozostałe 
okna 



2. Otwieramy wybraną fotografię w podstawowej aplikacji zdjęcia, wybieramy drukuj i przechodzimy do 
wybrania odpowiedniego formatu papieru 

1. Papier A4: 
• Klikamy w przycisk "Więcej ustawień" na samym końcu okna 
• W zakładce "rozmiar papieru"

wybieramy format A4 
• Gdy klikniemy w "Typ papieru"

ujrzymy, że brakuje tam typu
"papiery zwykłe" 
(zrzut 1_A4) 

• W zakładce "bez obramowania" rozwijamy listę i zmieniamy na "wył" 
• Klikamy ponownie w typ

papieru i zmieniamy na
"papiery zwykłe" 
(zrzut 2_A4)

• Dodatkowo w zakładce
"bindowanie dokumentów"
zmieniamy na górna krawędź
(zrzut 2_A4)

• Teraz w zakładce jakość
druku wybieramy
"ustawienia
niestandardowe" 
(zrzut 1_A4) 

• Klikamy OK i drukuj 



2. Papier 10x15 / 13x18 / A4 fotograficzny: 
• Klikamy w przycisk "Więcej ustawień" na samym końcu okna 
• W zakładce "rozmiar papieru" wybieramy odpowiedni format (w naszym przypadku jest to 

papier 13x18 dlatego wybrany został 5x7") 
• Klikamy w "typ papieru" 

i wybieramy odpowiedni typ
papieru (dla jakiegokolwiek
innego typu niż oryginalny
epson wybieramy "photo
paper glossy")
(zrzut 1_13_18)

• Dodatkowo w zakładce
"bindowanie dokumentów"
zmieniamy na górna
krawędź 
(zrzut 2_13_18) 

• Proszę zwrócić uwagę, że w
przypadku tych papierów nie
ruszamy opcji "bez
obramowania" !! 

• Teraz w zakładce jakość
druku wybieramy
"ustawienia niestandardowe"
(zrzut 2_13_18) 

• Klikamy OK i drukuj 



Poniżej fotografie wydruków, nawet na zdjęciu przerobionym z formatu HEIC do JPG widać różnicę między 
poszczególnymi wydrukami.

1. Kartka - realny typ papieru to papier zwykły (ustawienie A4 i typ papieru wybrany któryś z fotograficznych) 
2. Kartka to wydruk na zwykłej kartce papieru A4 z użyciem powyższych (odpowiednich) ustawień 
3. Kartka to wydruk na najtańszej kartce fotograficznej - format 13x18 gramatura około 180g/m2 z użyciem 

odpowiedniego ustawienia. 

Myślę, że nawet na zdjęciu różnice widoczne są gołym okiem.


