
 
 HP LaserJet Pro M130fw رینتر چندکاره لیزریپ 

 : HP LaserJet Pro M130fw بررسی اجمالی 

 عالوه بر است که  چندکاره( یک پرینتر hp) «یپ اچ»ساخت شرکت  M130fwپرینتر چندکاره لیزری 
که قابلیت ارائه  هاییدستگاهگذارد. های کپی، اسکن و فکس را هم در اختیار کاربر میپرینت، قابلیت
در فضا  جوییصرفهاقتصادی سبب  جوییصرفهعالوه بر  کنندمیرا برای کاربران فراهم  چندین خدمت
 .شوندمیو محیط کار نیز 

دارد  کارهتککیفیت عالی که یک دستگاه  قطعا  ه البته الزم به ذکر است که یک دستگاه پرینتر چندکار
ها در حد عالی نیاز نداشته و همان که البته بسیاری از کاربران هم به این قابلیت دهدنمیرا ارائه 

 کیفیت موجود در پرینترهای چندکاره برایشان کافی است.

 : M130fwپرینتر چندکاره لیزری   هایویژگی 

ویندوز،  عاملسیستمبا هر سه  M130fwپرینتر چندکاره لیزری : هاعاملسیستمسازگاری با   •
MacOS  باشدمی و لینوکس سازگار. 

 خودکاردارای فیدر  ذکرشده هایقابلیتعالوه بر  چندکارهپرینتر لیزری  نیا اسناد: خودکارفیدر  •
 در کنار اسکنر فلت است. (ADF) اسناد

است برگ  M130fw  150پرینتر چندکاره لیزری  اصلی کاغذظرفیت سینی ظرفیت سینی کاغذ:  •
 .شودمیمحسوب  پرینترهایک ظرفیت معمول و خوب برای این نوع  که
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 USB از طریق یک کابل سادگیبه توانیدمیاست و  USB این پرینتر دارای پورت :قابلیت اتصال  •
و یا به کمک  به یسیم صورتبه توانیدمیبه کامپیوتر متصل کنید. همچنین  مستقیما  آن را 

 یک کابل اترنت، آن را به روتر شبکه خود متصل نمایید.
های قابل دانلود که  از طریق اپلیکیشن توانیدمیقابلی اتصال از طریق تلفن همراه: همچنین  •

 .مستقیم به اینترنت متصل شوید طوربه شوندمیدر پرینتر ذخیره 
که  شدهتعبیهدریافت و ارسال فکس: در این مدل از پرینترهای چندکاره، یک فکس داخلی  •

باشد دریافت نماید و  قرارگرفتهکاغذ داخل دستگاه  کهدرصورتیورودی را  هایفکس تواندمی 
 .یق کامپیوتری که به دستگاه متصل است، فکس ارسال کنداز طر تواندمی 

 :M130fwپرینتر چندکاره لیزری   طراحی

و  سانتیمتر است 42در  29در  28به ترتیب،  لیزری دارای ارتفاع، طول و عرض یچندکارهاین پرینتر 
 .کیلوگرم است 7.6حدود ی در وزندارای 

شود و محسوب می وجورجمع، یک اندازه هاقابلیتبا این  ایچندکارهاین حجم و وزن برای پرینتر 
 .جای دهید راحتیبهکوچک نیز  هایکارگاهآن را در  توانیدمی 

سانتیمتر(  6.9اینچی ) 2.7با اندازه متوسط  نمایشصفحهمجهز به یک  M130fwپرینتر چندکاره لیزری 
 .به همراه یک رابط لمسی است
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 :M130fwپرینتر چندکاره لیزری   خودکار فیدر  

تا  دهدمیوجود دارد که به شما این امکان را  (ADF) خودکار، یک فیدر M130fwدر پرینتر چندکاره 
آن برای اسکن  ADF یک دسته کاغذ را تنها با انجام یک عملیات، کپی یا اسکن کنید. ظرفیت سینی

 .برگ است 35خودکار، 

 :M130fwپرینتر چندکاره لیزری  سرعت چاپ

این پرینتر  شدهتبدیل چاپ اسناد در این پرینتر به یکی از دالیل محبوبیت آن بین کاربران  باالیسرعت
ی چاپ بین سایر پرینترها  ترینسریع صفحه در دقیقه یکی از  23چندکاره لیزری با سرعت پرینت 

 .باشدمیمشابه خود  هایردههم

 : hp یچندکاره پرینتر    چاپ قابل حداکثر صفحات  

هزار صفحه در ماه است، البته این تعداد با  15الی  10توسط این پرینتر  چاپقابل هایبرگهتعداد 
 توجه به نوع محتوای چاپی متفاوت است. 
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 کیفیت چاپ و اورجینال بودن پرینتر:  

به شما اطمینان دهد که  تواندمی، شودمیمحسوب  HP شرکت هاینوآوریضد تقلب که جزء  فّناوری
چاپ هم برای پرینتر و هم  رزولوشن دست خواهید یافت. ایدپرداختهبه کیفیتی که برای آن هزینه 

 . است اینچ در نقطه 600 × 600برای کپی، 
 رزولوشن کهدرحالی بود، خواهد اینچ در نقطه 600 × 600 رزولوشن با رنگی اسناد روی از اسکن کیفیت
 .زایش خواهد یافتاف اینچ در نقطه 1200 تا وسفیدسیاه اسناد روی از اسکن

 :M130fwپرینتر چندکاره لیزری  چاپجدید در   فّناوری 

متوجه شوید که تونر باقیمانده، چه تعداد صفحه چاپ  توانیدمیگیری چاپ اندازه فّناوریبا استفاده از 
نسبت به حالت عادی، تعداد صفحات  توانیدمی حداکثر کننده صفحات،  فّناوریخواهد کرد و به کمک 
 بیشتری دریافت کنید. 

خودکار  مهروموم، با استفاده از دستگاه حذف ریختگیهمبهو یا  تأخیر کارتریج خود را بدون  توانیدمی 
 .تعویض نمایید سرعتبهساده آن،  بندیبستهاز کردن و ب

 : تبلت به تلفن همراه و    اتصالقابلیت  

، پرینت گرفته و قبلتای را از گوشی همراه و توانید اسناد حرفهبا استفاده از این پرینتر چندکاره می
با طراحی کارا، به ذخیره  بیسیم MFP همچنین اسکن، کپی یا فکس نمایید و در ضمن به کمک این

 .انرژی کمک کنید

 نتیپر شود.، باعث ذخیره انرژی در مواقع بیکاری پرینتر می HP Auto-On/Auto-Off یتکنولوژوجود 
 .گرفتن از طریق گوشی هوشمند ساده است

 راحتیبه،دهدمیکاغذ تغییر  اندازهبهخودکار ابعاد اسناد را  طوربهکه   AirPrint 1.5 با استفاده از
 .از آیفون و آیپد خود پرینت ارسال کنید توانیدمی 
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 :M130fwپرینتر چندکاره لیزری  چاپسازگار با  کارتریج

یک   فرضپیش طوربه. البته هر پرینتر باشدمی   hp17Aکارتریج  چندکارهکارتریج سازگار با این پرینتر 
باال جهت افزایش عمر مفید دستگاه و شود می از اتمام توصیه  دکارتریج صفر درون خود دارد اما بع

ی از شارژ مجدد کارتریج خودداری کنید و یک کارتریج اورجینال و آکبند را جایگزین کیفیت چاپ بردن
 آن کنید.

 

با کارشناسان  M130fw یزریچندکاره ل نتر یپرخرید و یا استعالم قیمت رای شما عزیزان می توانید ب
 افت کنیدصی نیز دریدر 10این یک کوپن تخفیف  مادشاپ  در تماس باشید عالوه بر 


