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 یزر یل نتریپر  دیخر  ینکات مهم برا 
 نالین ماد شاپآتوسط فروشگاه   1398 فندسا 7منتشر شده در 

 

 :سرفصل های اصلی مقاله

 برای خرید یک پرینتر لیزری به چه نکاتی توجه کنیم؟ 
 اتصاالت محصول 
 قابلیت انجام چاپ دو ور 
 سرعت چاپ 
 سیستم تغذیه خودکار 
 کیفیت خروجی 
 قیمت پرینتر لیزری 

 
 برای خرید یک پرینتر لیزری به چه نکاتی توجه کنیم؟

کاره یا چندکاره بودن پرینتر  ای که باید در خرید یک پرینتر لیزری توجه داشته باشیم تک اولین نکته
صورت  رت رنگی و چه بهصو کاره تنها موظف به انجام عمل چاپ چه به باشد. پرینترهای تک می

های دیگری همچون اسکن، دورنگار و  وسفید برای شما هستند و پرینترهای چندکاره از قابلیت سیاه
 .باشند همچنین کپی نیز در این میان برخوردار می
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باشد. الزم به ذکر  از دیگر نکات مهم حین خرید یک چاپگر لیزری میزان توان کاری آن دستگاه می

توان قدرت آن را با توجه به  برگه است و می ۱۰۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰پرینترهای لیزری بین  است توان کاری
 .کوچکی و یا بزرگی گنجایش سینی کاغذ محصول متوجه شد

 :اتصاالت محصول 

از دیگر نکات مهم برای خرید یک پرینتر قابلیت اتصال آن به رایانه و یا دیگر گجت های هوشمند 
برای اتصال  USB باشد. تقریبًا امروزه تمامی چاپگرها از پورت ل ها میجهت چاپ انواع و اقسام فای

 .برخوردار هستند
Et ای همچون دهنده های اتصال ها از درگاه اما در برخی مدل her net Wi و یا  Fi نیز برخوردارند که کار  

 .با خود را برای شما کاربران عزیز بسیار ساده و شیرین خواهند کرد

  : دوروقابلیت انجام چاپ 

Dupl چاپ دو رو یا ex آید، قابلیت  حساب می یک ویژگی نسبتًا جدید و امروزی که برای پرینترها به
تواند برای کاربرانی که دارای فایل های زیاد تصویری هستند و  باشد که می ها می چاپ دو رو برای آن

 .باشدورو بر روی برگه چاپ کنند، بسیار حائز اهمیت  صورت پشت خواهند به می

 :سرعت چاپ

لیزری سؤال  رینتراز دیگر موارد مهمی که معمواًل خریداران از فروشندگان به هنگام خرید یک پ
اند! سرعت پرینترهای لیزری عمدتًا بین  کنند، سرعت دستگاه چاپگری است که آن را انتخاب نموده می
ها بیشتر و در برخی دیگر ممکن  برگه در دقیقه است که البته این سرعت در برخی از مدل ۳۰تا  ۱۰

 .است کمتر باشد
برگه  ۲۰قدور به سراغ چاپگرهایی بروید که از سرعت الم کنیم که حتی حال ما به شما توصیه می بااین

شدت  باال در فرآیند چاپ از کیفیت کار به در دقیقه برخوردار هستند. فراموش نکنید گاهی سرعت
 .کاهد می

 :سیستم تغذیه خودکار

حساب  های برجسته برای یک چاپگر لیزری و یا جوهرافشان به نیز از دیگر ویژگی ADF تغذیه خودکار یا
ها را در سینی  یکی برگه آید. باوجوداین ویژگی دیگر الزم نیست شما برای انجام عمل کپی یکی می

 پرینتر قرار دهید؛
ها را  تک برگه های باال تک طور کاماًل خودکار عمل کرده و برای انجام کپی در مقیاس زیرا این سیستم به

د. الزم به ذکر است که سیستم تغذیه کن ها را وارد دستگاه جهت چاپ و تکثیر می برداشته و آن
 .نقص در آن استفاده نمود کاماًل حساس است و بایستی از کاغذهای کاماًل صاف و بی ADF خودکار

 

https://maadshop.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-1398nw/
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 :کیفیت خروجی

۶۰۰dpiاغلب کیفیت چاپگرهای لیزری  است که عمومًا نیز برای چاپ انواع و اقسام فایل های متنی و  
های لیزری از چاپگرها  باشد. البته ناگفته نماند که کیفیت چاپ در برخی از مدل تصویری مناسب می

 .متفاوت است و این بستگی به سطح پرینتر و همچنین کمپانی تولیدکننده آن دارد

 :ت پرینتر لیزریقیم

ها اشاره کردیم.  قیمت پرینتر لیزری بسته به عوامل مختلفی دارد که ما در این مقاله به تعدادی از آن
شده برای آن  های در نظر گرفته ها و قابلیت منتها شما باید فارغ از توجه به قیمت یک چاپگر به ویژگی

 .ا تأمین کندتوجه نمایید تا بتواند تمام نیازهای مختلف چاپی شمار

  

  

  

 


