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 عکس پرینتر چاپ  
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ    1398تیر     15منتشر شده در

 

 :سرفصل های اصلی مقاله 

 چاپ عکس نتر یپر دیخر یراهنما •
 چاپ عکس  نتر ینوع پر انتخاب •
 چاپ عکس نتر یشده با پرچاپ ر یتصاو تیفیک  سهیمقا •
 ریتصاو یماندگار •
 سچاپ عک نتر یآسان پر یکاربر •

 

 راهنمای خرید پرینتر چاپ عکس 

کیفیت تصاویر چاپی اهمیت  بنابراین گیردمیبخش مهمی از خاطرات تمام مردم را دربر  هاعکس
 باالیی در ثبت وقایع تکرار نشدنی زندگی افراد دارند. 

قدیمی خود هستند به همین  هایعکس یدوبارهبازسازی و چاپ  درصددبرخی کاربران  کهطوریبه
 دلیل کیفیت این تصاویر برای آنان بسیار مهم است.
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 داشتن یک پرینتر چاپ عکس مناسب است. تر باکیفیتنکته برای داشتن تصاویر  ترینمهم
 بپردازیم. پ عکسپرینتر چانکات مهم برای خرید یک  با ما همراه باشید تا به بررسی

 انتخاب نوع پرینتر چاپ عکس: 

 :شوندمیزیر تقسیم  یدستهچاپ عکس به سه  پرینترهای

 :فول سایز   جوهرافشان پرینتر  

استاندارد  ز یسا کاربری عمومی این پرینترها چاپ اسنادی است که شامل متن یا تصویر هستند.
 است. متر سانتی 28*21یا  A4 معموالا  پرینترهااین  کاغذهای

را  43*35 سایزهاینیز امکان چاپ اسنادی با  تر بزرگی با ابعاد پرینترهایدر صورت استفاده از  البته
 خواهید داشت.

کیفیت تصویر  کنیدمیپرینتر چاپ عکس استفاده  عنوانبهی که جوهرافشانبسته به نوع پرینتر  
اسکن مدارک را نیز دارا  قابلیت کپی و از این پرینترهایممکن است متفاوت باشد. عالوه بر این برخی 

بسته به اینکه برای پرینت هر صفحه رنگی از چه تعداد  جوهرافشاناز طرف دیگر پرینترهای  هستند.
 .کنند، متفاوت هستندجوهر استفاده می

 
استفاده کنید کیفیت  رادارندکارتریج  12تا  4 زمانهمعالوه بر این اگر از یک پرینتر که قابلیت استفاده 

بسیار  هاسایهمختلف رنگ پوست و  تناژهایی شما باالتر خواهد بود و برای نشان دادن عکس چاپ
 مناسب است.

 :لیزری رنگی پرینتر  

اقتصادی هستند که عالوه بر چاپ متن و اسناد قابلیت    پرینترهای لیزری رنگی از انواع    پرینترهای 
 چاپ تصاویر را نیز دارا هستند. 

 رضایت نسبی کاربران را فراهم سازند.   توانند می و    باشند می قابلیت چاپ تصاویر را نیز دارا    چنین هم 
 چاپ عکس خود تکیه کنید. کارهایتمامشاید نخواهید به یک پرینتر لیزری برای  وجودبااین

با پرینتر لیزری اغلب اوقات فاقد آن درخشش، اشباع و وضوحی هستند که برای  شدهچاپ هایعکس
 .نیاز دارید هاآن گذاریاشتراکیا به  برداریعکس

    : (Snapshot) پرینتر عکس فوری 

 باکیفیتو چاپ  کنیدمی فعالیت  ایحرفهنیمهیک عکاس  عنوانبهاگر 
یک خرید یک پرینتر عکس   بنابراینتصاویر برایتان اهمیت زیادی دارد 

 .آیدمی حساببهفوری پیشنهاد مناسبی برای شما 
یک جعبه کوچک است و تا  یاندازهچاپ عکس فوری در ابعاد و  پرینترهای

 می باشد.نیز  حملقابل حدودی 

https://maadshop.ir/product-category/printer/photo-printers/
https://maadshop.ir/product-category/printer/photo-printers/
https://maadshop.ir/product-category/printer/photo-printers/
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این صورت  به ،گیردمی د رنگ صورت ی به نام تصعیبر اساس فرآیند عموماا  پرینترهاکاری این  یشیوه

 .گیردمیگرم روی کاغذ مخصوص چاپ فرآیند چاپ عکس صورت  هایدانهرنگکه با انتقال 
 

 متر سانتی 15*10از  تر بزرگاین است که برای چاپ تصاویر  همآناما یک مشکل اساسی وجود دارد، 
 ایدئال طوالنی و وسیعی در سطح بازار انجام دهید تا بتوانید پرینتر چاپ عکس  وجویجستباید 

 بیابید. خودزا
نه چاپ متن و  اندشدهساختهبرای چاپ تصاویر  صرفاا  پرینترهاعالوه بر این دقت داشته باشید این 

 اسناد اداری.
 

 :با پرینتر چاپ عکس   شدهچاپ مقایسه کیفیت تصاویر  

چاپ  پرینترهای در موردو مشخصات آن الزامی است اما قبل از خرید هر محصول مطالعه کاتالوگ 
 چندانی در فهمیدن کیفیت چاپ تصاویر ندارد. تأثیر عکس مطالعه مشخصات از روی کاتالوگ 

 را پرینترهاتوسط این  شدهچاپقبل از خرید نمونه  حتماا که  کنیممی به همین دلیل به شما پیشنهاد 
 بررسی کنید.
و  یواقع یهاروشن است و از فروشنده نمونه نترهایپر نمایشصفحهکه  دیبرو یبه فروشگاه

 وجود دارد. نترهایپر نمایشصفحهدر  هایینمونهها اغلب فروشگاه در .دیبخواه شدهچاپ
 .دیچاپ کن جاهمانرا در  یعکس  دهندیبه شما اجازه م یحت هافروشگاهاز  یبعض

تصویر بیشتر  یسایه هایقسمتبرای بررسی کیفیت تصاویر چاپی بهتر است تا به حالت موج و 
 .شدهچاپو درخشان بودن تصاویر  براقیتتا  دقت کنید

 :ماندگاری تصاویر 

کیفیت  زمان باگذشت درنهایتباال باشد  جوهرافشانهرچقدر هم که کیفیت چاپ تصاویر با پرینتر 
به آن عمر  اصطالحاا که  شوندمیچاپی با گذر زمان محو متون یا تصاویر و  دهدمیاز دست  خودزا
 .گویندمی چاپ 
قرار است  هاآن شدهچاپ کنند و تصاویر از جوهر بایگانی استفاده می چاپ عکس پرینترهایاما در 

ترهایی که از توانید به پرینمی نیهمچن .طی سالیان متمادی در برابر محو شدن مقاومت کند
مناسب بایگانی و   معموالا پرینترها  نیا .بیندازیدکنند نگاهی جوهرهای بر پایه پیگمنت استفاده می

 .بادوام هستند
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 کاربری آسان پرینتر چاپ عکس: 
 

 کردیدمیتهیه  خودزا موردنظر به این صورت بود که شما ابتدا با دوربین عکس  درگذشتهفرآیند چاپ 
 خود منتقل کرده و بعد عملیات چاپ را اجرا کنید. یرایانهسپس آن را به سیستم 

 .کنندمیسبک دیگری را دنبال  هاایحرفهاز این روش استفاده کرد اما  توانمیالبته هنوز هم 

از  ایرایانهفناوری باالتر امکان حذف سیستم با  هاییدوربینو روی کار آمدن  فّناوریبا پیشرفت 
 است. شدهفراهمفرایند چاپ عکس 

 PictBridge بالقوه دارای اتصال  طوربهالبته برای این مورد باید اطمینان حاصل کنید که پرینترتان 
اما وجود یک ؛ مستقیم به پرینتر وصل کنید طوربهدهد دوربین خود را به شما اجازه می که است

خود را ببینید و قبل از  هایعکسآن بتوانید  هوسیلبهسی دی نیز مهم است تا  آل  نمایشصفحه
 .را ویرایش کنید هاآنچاپ، 

و  هاچشم، حذف قرمزی (crop) هایی برای بریدن قسمتی از تصویر دارای گزینه هامدل برخی از 
دیگری که وجود دارد این است که بعضی از پرینترها دارای اسالت  آپشن تغییرات دیگر نیز هستند.

را بدون اتصال کابل به دوربین، برای چاپ انتقال  هاعکسید توانمیستند بنابراین کارت حافظه ه
 دهید.

 

  

 

 

 


