
 

 

 

 

 

 

 

 

 ن هاآانواع پرینتر و مقایسه ررسی ب
 :های اصلی مقالهسرفصل

  آن ها سهیو مقا نتریانواع پر 
  ینتر انواع پر 
  رینتر سوزنیپی گی هاژ ویبرخی 
 جوهر افشان ینترهایدهنده پر  لیتشک یاجزا 
  ی پرینتر جوهر افشانهاگی ژ از ویبرخی 
  گی های پرینتر لیزری  ژویبرخی 

 

 آن ها سهیو مقا نتریانواع پر 

ثر دارند. اک ازیاداره به آن ن طیمح ای یمصارف خانگ یدانند و برا یرا م نتریاکثر افراد کاربرد پر  امروزه
 اتیعمل زین گریاجسام د یبر رو زیها ن نتریاز پر  یاما برخ شوندیکاغذ استفاده م یچاپ رو یها برا نتریپر 

 دهند.  یانجام م زین ریتصو ایچاپ متن 

آن ها  نیاما وجود نقطه اشتراک ب شودیکاغذ استفاده م یمتن بر رو ایو  ریچاپ تصاو یبرا نتریاز پر  
و  اهیس این و بود یها رنگ نتریدر پر  یباشند. مسئله اصل کسانی زین گریکدیکه با  ستین یمعن نیبه ا
نحوه ی کارکرد  .دنموتوجه  دیمسئله با نیها به ا نتریپر  یبند میتقس یبودن آن هاست که برا دیسف

ان عمکردش و نحوه یری که دارند ها را بر اساس ساختا نآبا یکدیگر فرق می کند و می توان  رینتر هاپ
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ن را انتخاب نموده و خریداری آدر زمان تهیه ی پرینتر بر اساس نیاز خود این بنابرتقسیم بندی کرد. 
 .ن ها با یکدیگر می پردازیمآع پرینتر و مقایسه ی به بررسی انواحال نمایید. 

 :ینتر انواع پر 

  لیزری پرینتر 
 افشان جوهر رینتر پ 
  سوزنی پرینتر 

 

ر بازار سوزنی دپرینتر های مختلفی تولید می شوند.  امروزه پرینتر ها در انواع و مدل : سوزنیپرینتر 
ی م چاپ را انجام ،مانند دستگاه کپینگ پرینتر سوزنی تک رستند . ه دارای دو نوع رنگی و تک رنگ

 دهد اما سرعت باالیی دارد.
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دقت باالیی ز اهمچنین برد دارند و ارچاپ های متنی با تعداد باال کها معموال برای نوع پرینتر این  
هستند که در این نوع عکس های رنگی مناسب برای چاپ تصاویر گرافیکی و پرینتر  برخوردار است.

 یگزین جوهر کرده اند.ان را جآاستفاده می کنند که  CMYKپرینتر ها از تونر های 

نوع پرینتر عکس ها و تصاویر گرافیکی با کیفیتی را ایجاد میکنند که برای عکاسان و گرافیست این  
 های حرفه ای گزینه ی مناسبی است. 

 رینتر سوزنیپی گی هاژ ویبرخی 

  500تا  50 پرینتر سوزنی بر حسب تعداد کارکتر در ثانیهسرعت cps 
 پین متغیر است 24تا  9سوزنی از  یفیت چاپ پرینتر هایک 
 یک لحظه و پردازش یک صفحه در می از حافظه اشغال کردن فضای ک 
 استفاده از کاراکتر های اسکی به منظور تنظیم پارامتر های چاپ 
  دارنداستفاده از کاغذ های پیوسته برای فرم هایی که چندین صفحه  
  کارکتر  میلیون 200حدود در پرینتر عمر مفید هد های استفاده شده طول 

 پین24تا9 چاپ کیفیت 
 cps 500تا  50 پرینتر بر حسب تعداد کارکترسرعت 

 میلیون کارکتر200 عمر مفیدطول 
 از کاغذ های پیوستهاستفاده  مورد استفاده کاغذ 

 های اسکی کارکتر  های مورد استفاده کارکتر 
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اده از با استف نترهایپر  نیاهمان طور که از اسم این نوع پرینتر پیداست  : جوهر افشان یها نتریپر 
 یمتن را بازساز  ای ریتصو کیتا  پاشندیصفحه کاغذ م ینازل، جوهر را رو ایصدها اسلحه کوچک 

 کرونیم 50کوچک هستند و معمواًل حدود  اریبس ندیآیم رونیکه از نازل ب یجوهر  یها. قطرهندینما
یک برخی از پرینتر ها از جوهر داغ شده و در برخی دیگر نیز از هدهای چاپ پیزوالکتر در  قطر دارند.

 استفاده می شود.
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ود. و روی کاغذ انتقال داده میش ده شدر این نوع پرینتر ها از یکسری مجرای بسیار ریز خارج جوهر  
 جوهر معموال به دو روش مکانیکی و گرما انجام می شود. انتقال 

 :جوهر افشان ینترهایدهنده پر  لیتشک یاجزا

 هد 
 کالهک پمپ 
 پمپ 
 حامل هد 
  ،کاست کاغذ 
 هیبرد تغذ  

 :ی پرینتر جوهر افشانهاگی ژ از ویبرخی 

  تصاویر رنگیدارای کیفیت عالی برای چاپ 
 ابعادی کوچک و وزنی کم هستندی دارا 
 سازگاری با انواع کاغذ و لیبل 
 بلیت چاپ بر روی قاcd در بعضی از مدل های تعریف شده 
  اولیه کم قیمت دارای 
 عکاسیاستفاده در ل قاب 
 سرعتی باال نسبت به پرینتر های لیزری ی اراد 
 ی این نوع پرینتر در مدل ها زیاد تنوعی اراد 

 صفحه در دقیقه 18 چاپسرعت 
 cdچاپ بر روی قابلیت  چاپ قابلیت 

 اع کاغذ و لیبلبا انوسازگاری  سازگارینوع 
 قیمتی پایینی اراد اولیه قیمت 
 وزنی کم و ابعادی کوچکدارای  پرینترابعاد 
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 ا با استفاده از الکتریسیته و پرتو نور عملیات چاپ را انجام می دهدنوع پرینتر هاین  :یزر یل چاپگر
های جوهر افشان را نیز برطرف کرده است زیرا این نوع پرینتر گفت که برخی از معایب پرینتر می توان 

پرینتر ها به حساب می ها بعد از پرینتر های جوهر افشان وارد بازار شدند و یکی از بروز ترین نوع 
 یند. آ
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درام و فیلم فیوزینگ است و با این ساختار امکان چاپ دقیق را فراهم می  ،تشکل از تونر ملیزری پرینتر 
  کند. 

ده انده شـف پوشـار ظریـا ماده ای بسیـه بـه ای است کـزی و استوانـه ای فلـقطع لیزری  پرینتردرام 
ه تولید درام هایی هستند که با طبیعت سازگار بوده و ماده ـشرکت های سازنده درام مجبور ب. است

 . تشکیل شده است CTL و UCL  ، CGL سمی تولید نکنند. درام از سه الیه

ام می ـه بار منفی الکترونیکی انجـوسیله ـونر بر روی کاغذ است که اینکار بـنقش اصلی درام انتقال ت 
  .شود

و نوبت به تعویض آن برسد، پرینت ها بصورت کمرنگ تر گرفته   وقتی درام عمر مفید خود را کرده باشد
صورت لکه دار ـه ا بـه خوردگی و خش داشتن روی سطح درام، پرینت هـدر صورت ضرب .می شوند

 .می شوندگرفته 

دی مانند دستگاه های کپی دارند تنها تفاوت پرینتر های لیزری با دستگاه های لیزری تقریبا عملکرپرینتر 
ی لیزری متن اولیه وجود ندارد و پرینتر داده هایی که در چاپ در متن اولیه است زیرا در پرینتر ها

اغذ تصاویر را بر روی ک ،پرتو نور کامپیوتر ذخیره کردهاست را به تصاویر تبدیل کرده و با استفاده از 
 چاپ میکند. 

 گی های پرینتر لیزری  ژویبرخی 

 نسبت به پرینترهای دیگر چاپ متن و دقیق کیفیت باالی دارا 
 و اطمینان بیشتر دوام باال  اراید 
 نچینقطه در ا 600×600 تیفیباک یچاپ خروج 
 قهیچاپ در دق 18چاپ:  سرعت 
 برگ 1500کار ماهانه:  توان 
 پورت یدارا usb 
 مناسب متیوزن کم و ق یدارا 
 برگ 150کاغذ:  ینیس تیظرف 
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 نچینقطه در ا 600×600 خروجی با کیفیت اپ چ
 برگ 1500 کار ماهانه توان

 قهیچاپ در دق 18 چاپ سرعت
 باال و اطمینان بیشتردوام  پرینتر دوام 

 کیفیتی باال و دقت چاپ متن ی اراد محصولکیفیت 
 ابعادی کوچک وزنی کم ی اراد پرینتر بعاد ا

 برگ 150 سینی کاغذ ظرفیت 
 


