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 HP M12aلیزری  پرینتر
 

  HP M12a : لیزری معرفی پرینتر

لیزری  پرینترهایه ـشرکت اچ پی در دست یردهپایین  هایمدل ترینارزانیکی از  HP M12aپرینتر 
دانست  P1102Wا ـی P1109Wپرینتر  هایمدلایگزینی برای ـآن را ج توانمیاست که  وسفیدسیاه

 dpiینترکیفیت چاپ این پر  .است شدهطراحیاین پرینتر لیزری برای استفاده در خانه و محل کار  .
 کند برآورده  اربران را ـاز کـنیدر دقیقه  برگ 18سرعت ا ـد بتوانمی و باشدمی 600*600
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 چاپگر : هایویژگی

  : گرم 5200وزن 
  : 34.9 × 23.8 × 19.6ابعاد cm 
 : برند HP 
 : مدلpro M12a   laser jet 
  استفادهقابلنوع کاغذ  :Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, 

cardstock, transparencies, postcards 
 : برگ 150 ظرفیت سینی کاغذ 
 : مگاهرتزی 266 پردازنده 
 مگابایت  400 : هارددیسکHDD 
  : کارتریج سازگارHP 79a 
 سالهیک:  گارانتی 

 

 : HP M12aلیزری مشخصات پرینتر 

برگ 0500  توان کار ماهانه  

در دقیقهبرگ  18 سرعت پرینت  

600×600 دقت چاپ  

پرینترحافظه   مگابایت 8 
 کارهتک کاربری

 USB  درگاه اتصال
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 : M12a چاپگر هایویژگی نیتر مهم

 کیفیت باالی چاپ به نسبت یک پرینتر لیزری کوچک 
 در  یور بهرهصفحه در هر دقیقه به شما برای افزایش  18: سرعت چاپ  عالی برای دفاتر کوچک

 کندیمکمک کار، 
 اتصال آسان از طریق  USB 

. این پرینتر با  موجود در بازار است هایمدلیکی از معتبرترین   HP LaserJet Pro M12aپرینتر
ا ـوچک و یـاتر کـبودن آن برای استفاده در دف آل ایدهو همچنین  باکیفیته خروجی ـتوجه به ارائ

. چیزی که بیش از همه در مورد آن حائز  برخوردار استی نیز ـاسب و منطقـمنزل، از قیمت من
است. سازگاری باالی این پرینتر، ناشی از  باالسرعتآن در کنار  زیانگشگفتاهمیت است، اندازه 

 .اپ آن بسیار شفاف استـو سریع و چ صدابی. این پرینتر  فنی دقیق آن است هایقابلیت

 :محصولتضمین 

 تستچاپ مختلف  هایماشینفروشگاه مادشـاپ محصولـات خود را توسط کادر مجرب خود با 
سما سالمت کارایی  مادریان. لذا دهدمینمونـه، آن را در مرحله فروش قرار  نموده و بعد از تست

 . کندمیبسیار عالی این محصول ایرانی را تضمین کرده و بـه کاربران گرامی این محصول را پیشنهاد 

 


