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JetIntelligence  ی ها   ج ی در کارتر HP   ست؟ ی چ 
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ    1398  تیر   14منتشر شده در 

 

 

 :سرفصل های اصلی مقاله 

 با جت اینتلیجنس چیست؟  HP های تونر اصلیکارتریج •
 چیست؟ HP ColorSphere 3 تونر  •
 تکنولوژی حداکثر کننده تعداد صفحات چیست؟ •
 تکنولوژی معیار چاپ چیست؟  •
 برداری چیست؟تکنولوژی ضد کاله •
 حذف خودکار مهروموم یا سیل چیست؟ •
 کارتریج تقلبی چیست؟ از کجا بدانیم کارتریج تقلبی است؟ •

  

 با جت اینتلیجنس چیست؟  HP های تونر اصلی کارتریج 

HP JetIntelligence دهد نهایت شده بیشتری تحویل می یک فناوری جدید است که صفحات چاپ
 .برداری محافظتی استژی ضد کالهکند مجهز به تکنولوعملکرد چاپ را فراهم می
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 :دارای پنج ویژگی جدید هستند JetIntelligence با ویژگی HP های اصلی تونر کارتریج

 HP ColorSphere 3 تونر  •
 تکنولوژی حداکثر کننده صفحات چاپی  •
 تکنولوژی معیار چاپ •
 برداریتکنولوژی ضد کاله •
 طور خودکارحذف مهروموم به •

  

 چیست؟  HP ColorSphere 3 تونر

اند. شدهها و پرینترهای لیزر جت اچ پی طراحی MFP برای کار کردن با HP لوازم و تجهیزات جانبی
تر و را مجددًا طراحی و تنظیم کرده تا بتواند در پرینترهای کوچک HP ColorSphere تونر   HP کمپانی
اکنون دارای هم HP ColorSphere 3 بندی جدید، تونر تر جای گیرد. با استفاده از این فرمول سریع 
آورد. از تر و جابجایی روان روی صفحات را به وجود میای نرم است که امکان ذوب سریع هسته

دهد؛ بنابراین تونر شکل و اندازه خود را از طرفی پوسته سخت و بادوام آن سایش تونر را کاهش می 
 .کنداولین صفحه چاپی تا آخرین صفحه حفظ می

یابد ایستادگی در برابر تکان خوردن و حرکت مداوم در سیستم نیز کارایی افزایش می حال که درعین
امکان استفاده کارآمدتر از تونر را فراهم نموده و از تعداد  ColorSphere 3 برای تونر مهم است. تونر 

سرعت را  تر عالوه، این تونر هنگام کار با پرینترهای سریعکند. بهصفحات چاپی بیشتری پشتیبانی می
کند. این در حالی است که هنوز کیفیت چاپی جویی در مصرف انرژی کمک میصرفهحفظ کرده و به

ها از طیف رنگ و سطوح براق دهد. شکل یکنواخت ذرات تونر و جایگیری دقیق آن استثنایی ارائه می
وی صفحه ظاهر ها رای از رنگشود که طیف گستردهپشتیبانی نموده و باعث می HP بودن محصوالت

 .شوند

 تکنولوژی حداکثر کننده تعداد صفحات چیست؟ 

HP  تر بودن ذرات و پوسته بادوام تونر تر و مستحکمبا توجه به کوچک ColorSphere 3  و با توجه به
کاهش ساییدگی آن در سیستم کارتریج، قادر است بازدهی را بهبود بخشیده و درنهایت تعداد 

 با ویژگی HP های تونر اصلیمشتری ارائه دهد. کارتریج  شده بیشتری بهصفحات چاپ
JetIntelligence  شده را افزایش دهند. این بدان معناست که ٪ تعداد صفحات چاپ33توانند تا می

جویی در وقت و هزینه ها دارد و باعث صرفهپرینتر تعداد دفعات کمتری نیاز به تعویض کارتریج
 .شودمشتریان می 
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کند تا با شده به پرینترهای لیزری رنگی کمک میوژی حداکثر کننده تعداد صفحات چاپهمچنین تکنول

صورت هوشمند کارکرده و فرسودگی سیستم کارتریج را پیگیری به JetIntelligence های تونر کارتریج
دهد. مشتریانی که چاپ خود را تحت شیوه متفاوت چاپ هر مشتری را تشخیص می  HP .نمایند

طور سنتی فرسودگی دهند )تونر کمتر به ازای هر صفحه(، بهانجام می ISO ملکردیمشخصات ع 
که  ColorSphere 3 تر تونر تر و بادوامنمایند، اما باوجود اجزای قویبیشتری در کارتریج تجربه می 

را از توانید اطمینان داشته باشید که بیشترین بهره کنند، میصورت یکپارچه و سازگار باهم کار میبه
 .کارتریج خودخواهید گرفت
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 تکنولوژی معیار چاپ چیست؟ 

کند و آوری میهای کلیدی را جمعصورت پویا اطالعات مربوط به کارتریجتکنولوژی معیار چاپ به
طور توانند به آن متکی باشند. این معیار بهدهد که کاربران می ترتیب یک معیار ساده ارائه میاینبه

ایط محیطی گیری چرخش قطعات، تونر مورداستفاده، ساییدگی تونر و شر هوشمندانه با اندازه
 .نمایدبینی میهمچون دما و رطوبت، عمر کارتریج را پیش

های پیچیده و دانش عمیق در مورد نحوه ارائه عملکرد منسجم، به چنین معیارهایی، همراه با الگوریتم
کنند. این امر به معنای معیارهای تعیین تاریخچه چاپ و رفتار چاپی یک پرینتر خاص کمک می

 .بینی عمر کارتریج استان بیشتر هنگام پیش تر و اطمینمطمئن

 برداری چیست؟ تکنولوژی ضد کاله 

 JetIntelligence ویژگی با  HP که در هر کارتریج تونر اصلی HP برداریفرد ضد کالهتکنولوژی منحصربه
 کند، برای تأیید هویت کارتریج ایمن وکار می MFP و HP LaserJet شده است؛ و با پرینترهایتعبیه 

های طور از سیاستشود. همینبرداری به کار گرفته میکمک به محافظت از کاربران در مقابل کاله
دهی وسایل چاپی متعدد در یک شرکت( پشتیبانی شده برای سازمانهای ارائهفلیت چاپ )برنامه

 .کند فلیت چاپ خود را با اطمینان مدیریت کنندکند و به مشتریان کمک می می 

 
شده است یا خیر و در صورت واقعی نصب HP کند که یک کارتریجبرداری تأیید می ضد کالهتکنولوژی 

کند که دهد. این امر کمک میشده یا جعلی، آن را به کاربران اطالع می وجود کارتریج استفاده
از  اند، استفاده نمایند. با استفادهکه برای آن هزینه پرداخته HP مشتریان بتوانند از کیفیت اصلی

 .شودکه با عنوان محافظت از کارتریج نیز شناخته می – ”HP فرد ضد سرقتویژگی منحصربه
خود پیوند  MFP و فلیت HP LaserJet شده را با پرینتر توانند یک کارتریج تونر نصبمشتریان می 

به  دهند؛ بنابراین کارتریج فقط در یک پرینتر یا فلیت مشخص کار خواهد کرد. این ویژگی مربوط
 .شودنیز فعال می  HP Web Jetadmin مدیریت موجودی و هزینه نیز، به کمک

 

 حذف خودکار مهروموم یا سیل چیست؟ 

ونقل و جابجایی کارتریج، ذرات تونر مهروموم یا نوار کشیدنی تونر، نوار محافظی است که هنگام حمل
تریج تونر است و در حین نصب دارد. در محصوالت جدید مهروموم داخل کاررا درون کارتریج نگه می 

 .توانند بدون تأخیر کار چاپ خود را انجام دهندشود؛ بنابراین مشتریان میطور خودکار برداشته میبه

 کارتریج تقلبی چیست؟ از کجا بدانیم کارتریج تقلبی است؟ 
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شده که یبندگذاری و بستهای برچسبگونهشود که بهگفته می HP تقلبی یا جعلی به هر کاالی غیر 
شده تا منظور فریب دادن یا گمراه کردن مشتری انجامبه نظر برسد؛ و به HP مانند یک محصول اصلی

گیرد که شبیه ای قرار میاست. سپس این کارتریج در جعبه HP فکر کند که یک محصول جدید از
بی گمراه کند. باشد و مشتری را در پرداخت قیمت باالتر برای یک محصول تقل HP بندی اصلیبسته

 .هستند HP های جدیدی برای استفاده از مشتریانطور مداوم به دنبال راهجعل کنندگان به
، برای جلوگیری از این قضیه فناوری JetIntelligence با ویژگی HP های اورجینال تونر اما کارتریج

تر به مشتری هشدار دهند. در حین نصب کارتریج، پرینبرداری را ارائه میفرد ضد کالهمنحصربه
 «پیام مشتری وقتی. است» جعلی یا شدهاستفاده «یا»اصلی  HP“ شدهدهد که کارتریج نصبمی 

ای شده در جعبهکه کارتریج نصببیند، درصورتیرا می (”Used or counterfeit“) جعلی یا شدهاستفاده
 .است، احتمااًل آن کارتریج تقلبی است HP شبیه به بسته اورجینال 

قرار دارد، بنابراین  HP اگر کارتریج در یک جعبه با مارک تولید مجدد یا جعبه دیگری با مارک غیر
شده )تولید مجدد یا دوباره پرشده( است. کارتریج جعلی نیست. این کارتریج یک کارتریج استفاده

 .جعبه کارتریج کلید تعیین تقلبی بودن یا تقلبی نبودن کارتریج است

  

  

  

 


