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 ن پرینتر جوهر افشا
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ   1398دی  28  منتشر شده در 

 

 

 : ی اصلی مقاله ل ها فص سر 

 ؟هر افشانچرا پرینتر جو •

 ناوری پرینتر جوهر افشانف •

 جوهرافشان مدرن ینترهایپر یایمزا •

 از پرینتر جوهر افشانتفاده اسموارد  •
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 پرینتر جوهر افشان؟ چرا  

ه اند و کم کم به عضو پیدا کردین مشاغل مختلف امروزه جای خودرا در ب پرینتر های جوهر افشان
ن در د یک پرینتر جوهر افشات وجوورضر ند.ایل شده ی از کسب و کار ها تبدو ثابت برخ نشدنی  جدا

 .. امروزه بیش از گذشته احساس می شود، کاف نت و..مشاغلی مانند عکاسی

  

 : جوهرافشان  نتر ی پر  ی فّناور

با  نترهایپر نی.اکنندیکه چگونه کار م دیبدان دیجوهرافشان ابتدا با ینترهایپر یایدرک مزا یبرا
متن را  ای ر یتصو کیتا  پاشندیصفحه کاغذ م ینازل، جوهر را رو ایاستفاده از صدها اسلحه کوچک 

 50حدود  عمولا کوچک هستند و م رایبس  ندیآی م رونیکه از نازل ب یجوهر یها. قطرهندینما یبازساز
 .قطر دارند کرونیم

 ینترهای پر نیترشرفتهیاز پ یانسان است و در بعض یترازموکیها بارقطر آن گر،ینگاه د کی از
 سلول قرمز خون هستند.  کیاندازه جوهرافشان حدوداا به

 یجوهرها بیترتنیا. بهندیاست که چشم انسان بتواند آن را بب یزیتر از چکوچک اریبس  اس،یمق نیا
مختلف و  یهافیبه ط تیکرد و درنها یالعاده اسپرتوان با دقت فوقیرا م اهیسبز، قرمز، زرد و س

 .افتیاز هر رنگ دست ییبایز

تا نقاط  سازدیرا قادر م یباورنکردن ینترهایپر نیبا دقت نوک سوزن، ا قهیهزاران نقطه در دق یاسپر
 .ندی نما لیصفحه را به متن و عکس تبد کی یجوهر رو

  

 : جوهرافشان   ینترها ی پر  یا ی مزا 

زه پرینتر های جوهر افشان از خود نشان داده اند سبب استفاده ی هرچه ی و کیفیتی که امروکارای
 رداخت:ین پرینتر ها خواهیم پخی از مزایا اده، در ادامه به بر ها توسط مشاغل مختلف شبیشتر از آن

 : ر ی تصو   ت ی ف ی ک 

 یاست.فّناور ر یخوب تصو تیفیجوهرافشان ک  نتر یدر پر یگذارهیسرما یاصل لیشک دل بدون
 نچیا در نقطه 1440 × 1440بال و رزولوشن  اریبس  جوهرافشان امکان قرار دادن نقاط جوهر را با دقت

(dpi) دینمایفراهم م. 
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 یهاو رنگ هاهیسا دیو تول ر یاز تصو یترقیچاپ بهتر و دق یبه معن نچ،یدر هر ا شتر ینقاط ب تعداد
 یواقع جیبال و مطابق با نتا اریبس  تیفیباک  هاکیها و گرافعکس شودیامر باعث م نیبهتر است.ا

 .شوند دیتول

  

 : ر ی تصو   رنگ

چاپ  ندیموجود در فرآ یآوربهتر، رنگ بهتر را هم به همراه دارد.مجدداا استفاده از جوهر و فن تیفیک 
را با  یروشن و واضح  اریبس  یهاها بتوانند رنگدستگاه نیکه ا شودی جوهرافشان باعث م ینترهایپر
 .ندینما دیالعاده بازتولفوق یو تناژها هاهیسا

بهبود  یبرا تر شرفتهیبهتر و پ یهایجوهرها و فّناور دیهمچنان به تول دکنندگانیاز تول یاریبس 
 .دهندیادامه م نترهایپر نیا یهارنگ
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 : کم   ه ی اول  نه ی هز 

نباشد ،  نتر یپر دیخر یشما برا یهاتیفهرست اولو یدر بال ر،یتصو تیفیک  دیاگر برگ خر یحت
و  یمصارف ادار یخود را چه برا نتر یشما است . پر یهاتیاولو نیجز، اول متیق دیاحتمالا برگ خر

 .تانداخ دیپول خودخواه فیبه ک  ینگاه دی، بهر حال در هنگام خر یو چه خانگ دیبخواه یدفتر

 دیخر متیمحبوب کرده است، ق اریکاربران بس  یجوهرافشان را برا ینترهایکه پر یاصل لیاز دل یکی
 یهاتیو قابل تیفیخود که ک  یزریل یبا رقبا سهی جوهرافشان در مقا ینترهایها است. پرآن  مناسب
در  ز ین رهجوهرافشان چندمنظو ینترهایتر هستند.پرارزان شهیهم باا یتقر کنندیرا ارائه م یمشابه

 .ارزشمند هستند اریبس متشانیباق سهیمقا

 : ی کل   اندازه 

 شود،جوهرافشانیم سهیمشابه مقا یزریل نتر یمدل پر کیجوهرافشان با  نتر یپر کی کهی هنگام
 یچاپ رو تیکه قابل ترشرفتهیجوهرافشان پ ینترهایپر یاست.حت یجمع و جورتر نهیگز شهیهم

 .کوچک هستند یآورفتطور شگکاره، بههمه یهاجوهرافشان ایدارا هستند و  زیرا ن A3 کاغذ

در  د،یبا حداقل سروصدا هست نتر یپر کیاگر فقط به دنبال  ایشما است و  یشگیهم یفضا نگران اگر
 .دینمای جوهرافشان انتظارات شمارا برآورده م نتر یپر کیکه  دید دیهر دو صورت خواه

 

 : سرعت 

سرعت  یها داراآن شود،امایجوهرافشان صحبت نم ینترهایاغلب در مورد سرعت پر کهیدرحال
اما در چاپ  کشد،ی طول م یزریاز چاپ ل شترینوع چاپ ب نیا نکهیهستند. باوجودا ز ین یزیانگشگفت 

 شروع عیسر اریبس  توانندیم نترهایپر نیو ا ستین یازیزمان گرم شدن نجوهرافشان معمولا به مدت
 .ندیبه چاپ اسناد نما

 تفاده از پرینتر جوهر افشان: موارد اس

 نیا تیاما عمده فعال رندیگ یاز مشاغل مورداستفاده قرار م یاریجوهرافشان امروزه در بس  ینترهایپر
 : مانند شودیم دهید شتریمشاغل خاص ب یدر برخ نترهایپر

 :یعکاس

شما  نکهیاست.فارغ از ا یجوهرافشان، عکاس ینترهایپر یبرا کیکه کاربرد شماره  ستیتعجب ن یجا
 یاحرفه نکهیا ای.و دیگردیخودتان م یبرا شتر یب یو به دنبال سرگرم دیهست یارحرفهیعکاس غ  کی
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 هاجوهرافشان تن نتر یپر کی.درهرصورت دیعکس در بازار هست تیفیک  نیو به دنبال بهتر دیهست
 .انتخاب شما است

 ر ینواز، تصاوچشم یهاو رنگ کنندهرهیخ ر یبا ارائه تصاو توانندیم یجوهرافشان امروز ینترهایپر
مخصوص  یاز کاغذها یعیوس فیط دکنندگانیو اکثر تول ندیچاپ نما A2 ز یتا سا یرا حت یرینظیب

را به دست  نممک جینتا نیبهتر شما ر یتا تصاو دهندیبراق را ارائه م یعکاس یازجمله کاغذها ،یعکاس
 .آورند

 :وکارهاکسب

 یکارها یجوهرافشان را برا یهندل کردن کاغذها،چاپگرها شرفتهیو نحوه پ ز یانگرنگ شگفت  تیفیک 
 .سازدی کار مناسب م طیدر مح  یکیگراف یو کاربردها یتجار یهاپروژه گر یو د یخانگ یابیبازار

 مانجوهرافشان و ز یهاج یکارتر متیگفت؟ ق توانیبلندمدت چه م یهانهیاما در مورد سرعت و هز 
در دفاتر و  یزریل ینترهایجوهرافشان را به نفع پر یهاورود دستگاه یتوجهطور قابلتر بهچاپ آهسته

 .متوقف کرده است یکار یهاطیمح 

در حال  ها،نهیزم نیا یدر هردو یباورنکردن یهاتشرفیپ جادیجوهرافشان با ا ینترهایکه پر هرچند
 هستند. تیوضع نیا ر ییتغ

 تر عیسر اریها را بس از جوهرافشان یاریبه گرم شدن ندارند،امروزه بس  ازین نترهایپر نیا نکهیعالوه بر ا
 .افتی دیخودخواه یزریل یرقبا نیترشرفتهیو در رقابت با پ شهیاز هم

طور سون، در حال حاضر بهپا (EcoTank) اکو تانک یهامانند مدل  یدیجد ینترهایعالوه، پربه
 .اندشده هانهیدر هز ییجوباعث صرفه یتوجهقابل 

بودن  ترنییبا توجه به پا دیتوانیو هم م شودی پر م یآسانها، هم بهنوآورانه تانک جوهر آن ستمیس
 .دیمشاهده کن هانهیدر هز ییجو٪ صرفه74هر صفحه، تا  یهانهیو هز ییاجرا یهانهیهز
 

نید از وافاسیر در صورتی که از خرید یک پرینتر جوهر افشان برای خود مطمئن شدید می تبا این ت
مطمئن را کیفیت و و خریدی با  شگاه آنالین مادشاپ دیدن کنیدترین پرینتر های موجود در فروجدید

 تجربه کنید.

  

 


