
 
 

 

 

 

 

   g&b 1398NWپرینتر   
  

 : NW  1398معرفی پرینتر لیزری جی اند بی 

 ایرانی است. باکیفیتکاالی  ینماینده حامی و  د شاپ مفتخر است اعالم کند کهفروشگاه آنالین ما
انحصاری و  کامالا ایرانی  یتولیدشدهمحصول  1398برای اولین بار در ایران، پرینتر جی اند بی 

 شده. سازیبومی
 بساچهامروزه نیاز به وجود یک پرینتر که هم کار چاپ هم کپی و هم اسکن را در ادارات و دفاتر کار و 

چاپ اقدام به تولید و معرفی  یحوزه انمتخصص رونیازا .شودمیاحساس  شدتبهدر منزل ایفا کند 
 ایرانی جی اند بی نمودند. تماماا پرینتر 
 .باشدمیآماده ارائه به شما مشتریان عزیز  متر یال و  مواد از برترین شدهساخته g&b 1398NWپرینتر 

 

 جی اند بی:  کاره سه چاپگر   های ویژگی 

 لمسی با منوی فارسی   صورت به انجام عملیات:   .1
  برگ   1000ظرفیت انجام چاپ در یک ماه:   .2
  ثانیه   10زمان انجام اولین چاپ چاپگر لیزری:   .3
 اسکن: مسطح  .4
 متر میلی   297× 216چاپگر لیزری:    اندازه  .5
  برگ   150ظرفیت کاغذ در سینی چاپگر:   .6
 برگ   150ظرفیت کاغذ در قسمت خروجی چاپگر:   .7
 windows xp, windows7, windows 10 :عامل سیستم  .8
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 :g&b 1398NWپرینتر    کیفیت چاپ

. این کیفیت چاپ سبب باشدمی دی پی آی  1200دقت چاپ اوراق توسط پرینتر جی اند بی 
 شده است. g&b 1398NWپرینتر رضایتمندی مشتریان از خرید 

، برای متون عالی است ولی رودمیانتظار  وسفیدسیاهکه از یک چاپگر لیزری  طورهمانکیفیت چاپ 
 برای چاپ عکس گزینه مناسبی نیست.

 حساب کرد.  رنگتکو اشکال گرافیکی ساده و  نمودارهاروی آن برای چاپ  توانمی رحال هبه 
 

 .کشدمیکیفیت متون براق و صاف است و در هر سایز فونتی کیفیت خود را به رخ 
 
 

 :g&b 1398NWپرینتر   هایویژگی 

 .دهدمیپاسخ  خوبیهبیک دفتر کار یا شرکت را نسبت به چاپ اسکن و کپی  نیازهایاین پرینتر تمام 
تا از هر قسمت دفتر کار خود اقدام  سازدمی قادر  شماراوای فای این پرینتر  یشبکهقابلیت اتصال به 

 خود کنید. موردنظر به چاپ اسناد و اوراق 
 مگاهرتزی است. 525 یپردازندهمگابایتی و  256 یحافظهدارای  g&b 1398NWپرینتر 

 برای انجام امور چاپی شما باشد. ایدئال  یگزینهد یک توانمی  g&b 1398NWپرینتر  بنابراین 
مانند تمامی محصوالت ایرانی تولیدی برند جی اند بی دارای برچسب مصرف  g&b 1398NWپرینتر 

 انرژی است.
 

 .شودمیخاموش  خودکار طوربه کنیدنمیاین پرینتر در حالت بیکار یا زمانی که شما از آن استفاده 
خود بسیار پایین است. عالوه بر این کارتریج  هایردههمپرینتر نسب به سایر  راینتونرف مص

آن از  یتهیهنسبت به ید توانمیکه  شودمیشناخته  AL -T98 باناماورجینال سازگار با این پرینتر 
برگه  2200 فروشگاه آنالین ماد شاپ اقدام نمایید. میانگین تعداد چاپ کاغذ توسط پرینتر جی اند بی

 است.
 
 

انجام  خوبیبهلیزری هستید که بتواند عمل چاپ، اسکن و کپی را  چندکارهدر کل اگر به دنبال دستگاه 
 .د گزینه مناسبی باشدتوانمی  1398NWمتصل شود،  سیمبی صورتبهبه شبکه شما  حال درعیندهد و 

 

 


