
 

    

 

 

 

 

 

 hpفروش کارتریج 
 های اصلی مقاله:سرفصل

 کارتریج چیست؟ 
 شود؟کارتریج در سطح جهانی به چند دسته تقسیم می 
 انواع کارتریج در ایران 
 کارتریج hp چیست؟ 
 کارتریج hp  شود؟میبه چند دسته تقسیم 
 هایشارژ کارتریج hp 
 بررسی ایرادات کارتریج hp 
 عمل چاپ به چه معناست؟ 
 ترین کارتریجپرفروش hp 

 کارتریج چیست؟

ی آن تأمین کردن رنگ برای دستگاه است که نام این وسیله منبعی در پرینتر وجود دارد که وظیفه
راکه آید چحساب میرین جزء پرینتر بهتتوان گفت که کارتریج از اصلیکارتریج می باشد. در اصل می

 .گذاردتأثیر می کارتریج در کیفیت چاپ و همچنین عمر دستگاه 
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 شود؟کارتریج در سطح جهانی به چند دسته تقسیم می

 :شوند که به شرح زیر استها در سطح جهان به چهار دسته تقسیم میکارتریج

 کارتریج hp اصل 
 کارتریج hp بازتولید 
 کارتریج hp بازیافتی 
 کارتریج hp دوباره پرشده 

 

 انواع کارتریج در ایران

شود که در ادامه به توضیحات این دو ی تونر اصلی و طرح دار تقسیم میکارتریج در ایران به دودسته
 :پردازیممی

 :کارتریج تونر اصلی

د هزینه نیز کاربر بایهای باکیفیت و ماندگاری باال است و ازلحاظ این نوع کارتریج مناسب برای چاپ
 ی تولیدکننده دستگاه کپی تولیدشده و با هولوگرامی زیادی را بپردازد. این کارتریج توسط کارخانههزینه

 .اصلی وارد بازار شد

 :کارتریج تونر طرح

ی کند اما نسبت به کارتریج اصلی هزینههرچند که این نوع کارتریج مانند کارتریج اصلی عمل نمی
انید توی این دو کارتریج می. کیفیت تونر طرح مانند تونر اصل نیست و شما با مشاهدهکمتری دارد

 .تفاوتشان را احساس کنید

 چیست؟ hpکارتریج 

اید و حتمًا از کیفیت عالی این کنند استفاده کردهتولید می hp شاید شما هم از محصوالتی که شرکت
از این محصول خیالتان راحت است. یکی از این نوع نوع محصوالت باخبر هستید و در زمان استفاده 

پردازیم. اگر قصد انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می hp است. کارتریج hp محصوالت، کارتریج
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 فروش کارتریج .بهترین گزینه است hp دارید تا یک کارتریج لیزری باکیفیت خریداری کنید کارتریج
hp آنالین می باشد و شما عزیزان می توانید به با خیال راحت آن را  در فروشگاه ماد شاپ به صورت

 .خریداری نمایید

 شود؟به چند دسته تقسیم می hpکارتریج 

توان به کارتریج لیزری و کارتریج جوهرافشان اشاره شامل دودسته است که می hp طورکلی کارتریجبه
 .کرد

 :پردازیمها میاین کارتریجحال به بررسی هر یک از 

این کارتریج مخزن لیزری دارد که از طریق تونر شارژ پر  :کارتریج لیزری
شود که دارای دو بخش درام و تونر است. در برخی از پرینترها این می

دو بخش باهم در یک کارتریج قرار دارند اما در بعضی از پرینترها این 
هایی که در این چاپ، قسمت دو از هم جدا هستند. در زمان انجام

شود، تونر است. در اصل طی مراحلی درام شارژ کارتریج مصرف می
گردد و در آخر پرینتر شود و این شارژ درام باعث ذوب شدن تونر میمی

 .تواند چاپ را انجام دهدبا کمک غلطک می

  

درون : کارتریج جوهرافشان
شود که های موردنظر چاپگر ریخته میمخزن این کارتریج رنگ

ری کند. در دایک یا چند منبع مجزا دارد تا بتواند جوهر را نگه
شده ، اتصاالت الکترونیکی زیادی تعبیهhp این بخش از کارتریج

ارتباط مناسبی  hp که بتواند با پرینتراست زیرا کارتریج برای این
 .کندبرقرار کند از اتصاالت الکترونیکی استفاده می

 

 

https://maadshop.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86/
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 hpهای شارژ کارتریج

استفاده کرده است. زمانی که از پرینتر استفاده های حرارتی از سیستم hp ها، شرکتبرای تولید کارتریج
کیفیت است بهتر است که کارتریج آن را عوض کرده و یا کنید، اگر متوجه شدید که چاپ آن بیمی

توان گفت شود. بنابراین میانجام می hp دوباره آن را شارژ کنید که این شارژ توسط مهندسین شرکت
 آید. بهتر استحساب میع آن بستگی دارد و یکی از موارد مهم بهموقکه عمر پرینتر به شارژ کردن به

 .قبل از خالی شدن محتوای داخل کارتریج آن را شارژ نمایید

رید خزمانی هم که متوجه شدید کارتریج قابل شارژ نیست بهتر است که آن را عوض کرده و به دنبال 
 .باشید کارتریج

 

 hpبررسی ایرادات کارتریج 

خوبی انجام دهد به تونر و جوهر نیاز دارد. در قسمتی از پرینتر که پرینتر بتواند کار خود را بهبرای این
ان است. زمانی که کارتریج توان گفت همان کارتریج مدنظرمای برای تونر وجود دارد که میمحفظه

 .تواند عملیات چاپ را انجام دهدخوبی نمیدچار مشکلی شود به

ریج آید، اما اگر برای بار اول شارژ کارتکه کارتریج را شارژ نکرده باشید مشکل اساسی به وجود نمیتا وقتی
طبیعی است. اگر این  درستی انجام نشود زیاد است که این امریکه چاپ بهرا انجام دهید احتمال این

 .کرات تکرار شد بهتر است که برای تعمیرات دستگاه اقداماتی انجام شودمشکل به

یا حفظ آن نیاز داشته باشید  hp ارتریجفروش کو   hpخرید کارتریجدر این مقاله هر اطالعاتی که برای 
توانید با توجه به این موارد طول عمر دستگاه پرینتر خود را افزایش موردبررسی قرارگرفته است. شما می

 .دهید

 عمل چاپ به چه معناست؟

شودی دستگاه پرینتر عملیات چاپ انجام میوسیلهبا پاشیده شدن جوهر و تونر بر روی کاغذ به . 
پرینترهای لیزری کاربرد دارد و جوهر نیز در پرینترهای جوهرافشان کاربرد دارد تونر در . 

https://maadshop.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%ac/
https://maadshop.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%ac/
https://maadshop.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%ac/
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 به همراه گارانتیhp فروش کارتریج

بعد از نصب کارتریج روی   به صورت آنالین صورت میگیرد و hp در فروشگاه ماد شاپ فروش کارتریج
شما شامل گارانتی ماد شاپ خواهد در صورت بروز هر گونه خرابی کارتریج   پرینتر و اولین تست چاپ

 .شد

 


