
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرینتر خرید 
 :های اصلی مقالهسرفصل

 نتریپر  دیخر  •
 جوهرافشان؟ ای میکن یدار یخر  یزر یکاره لسه نتریپر  •
 توجه نمود؟ یبه چه عوامل دیو جوهرافشان با یزر یکاره لسه نتریپر  دیخر  یبرا •
 توجه کرد؟ دیبا یچندکاره به چه نکات ینترهایپر  دیزمان خر  در •

 نتریپر  دیخر 

 دیمف یاز ابزارها یکی نتریپر  رایباشد ز  یضرور  تواندیبا توجه به نوع کارتان م نتریاستفاده از پر  امروزه
مود به چند نکته توجه ن دیبا نتریپر  دیبرخوردارند. در زمان خر  یادیز  تیهستند که از محبوب یو کاربرد

ه ب نتریپر  دیدر زمان خر  دیبااز عوامل مهم که  یکی، دقت و سرعت آن است. تیفینکات شامل ک نیا
درست است اما  یتا حدود نتریپر  یشده بر رواست. تمام اطالعات درج نتریآن توجه کرد سرعت پر 

فقط به  نتریپر  دیکار کردن به آن صورت نباشد پس در زمان خر  ایممکن است در زمان تست و 
اند مشورت نموده یدار یرا خر  صولکه آن مح یو از افراد دیآن اکتفا نکن یشده بر رودرج یهاوشتهن

 .دیر یبگ
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دقت  هرچقدر رایتوجه داشت ز  زیآن محصول ن تیفیبه ک دیبا نترهایو نوع مصرف پر  ییبه کارا بسته
 نتریپر  دیکه دار  یانهیرا به شما نشان خواهد داد پس با توجه به هز  یشتر یب اتیجزئ ،چاپ باالتر باشد

 .دیینما هیخود را ته

که نآ دنیدارند و با توجه به فهم یانواع مختلف نترهایپر  رایز ، خود دقت نمود نتریدر انتخاب پر  دیبا
از اصطالحات  یبه برخ توانیمثال معنوان. بهکندیکمکتان م اریاست بس ازتانیمتناسب با ن کیکدام

ها که کارهو همه (MFD) چندکاره ی، ابزارهانتریمانند پر  شوندیاستفاده م گریکدی یجااشاره کرد که به
 .جدا بوده و متفاوت هستند گریکدیاز  هانیهرکدام از ا

 انتخاب نیتر است هرچند که بهتر کاره مناسبسه ینترهای، نوع پر یادار  و یخانگ یهااستفاده یبرا
 یدر کارها نترهاینوع پر  نیاز ا توانیم رایتر است ز صرفهبه نترهاینوع پر  نیاما استفاده از ا ستین

 یمصرف خانگ یبرااگر . است ترنییپا یاحرفه ینترهایآن نسبت به پر  نهیکوچک استفاده کرد و هز 
 .است شنهادیپ نیکاره بهتر سه نتریپر  دیخر  دیینما یدار یخر  نتریپر  دیخواهیم

 

 جوهرافشان؟ ای میکن یدار یخر  یزر یکاره لسه نتریپر 

 ترنیدو نوع پر  نیوجود دارد که ا نترهایدر پر  جینوع را دو
 .و جوهرافشان هستند یزر یل

و متن بر  ریچاپ تصو یجوهرافشان از جوهر برا نتریپر 
صورت  نیبه ا یزر یاما در نوع ل کندیکاغذ استفاده م یرو
 .ستین

 یکاغذ استفاده م یبر رو یزر یاز پرتو ل یزر یل نتیدر پر  
 دیشما با ی. براپردازدیو متن م ریشوکه به ساخت تصو

د یدر زمان خر  نترهاینوع پر  نیا متینوع عملکرد و ق
 .کاره مهم باشدسه نتریپر 
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 ود؟توجه نم یبه چه عوامل دیو جوهرافشان با یزر یکاره لسه نتریپر  دیخر  یبرا

 سرعت •
 کاغذ •
 متیق •
 رنگ •

 نسبت یزر یل یرها نتیگفت که پر  توانی: منتریپر  سرعت
دارند. اگر در  یباال تر جوهرافشان سرعت ینترهایبه پر 

 دیر یبگ نتیبرگ را پر  15از  شتریکه ب دیخواهیطول روز م
 یاست اما اگر برا یزر یکاره لسه نتریپر  نهیگز  نیبهتر 

 بهتر دیدار  ازین نتریادارات کوچک به پر  ایو  یمصارف خانگ
 .دییکاره جوهرافشان استفاده نماسه نتریاست از پر 

تنها با کاغذ استاندارد  یزر یل ینترهای: در پر نتریپر  کاغذ
 توانیجوهرافشان م ینترهایاما در پر  کنندیکار م دیسف

 .از انواع کاغذ استفاده نمود

و  جیدارند اما شارژ کارتر  ییباال متیق یزر یل ینترهایکاره، پر سه نتریپر  دی: در زمان خر نتریپر  متیق
 تمیاست، ق نتریپر  نیجوهرافشان برعکس ا ینترهایآن ارزان است اما پر  یو نگهدار  ریتعم نیهمچن

 جیشارژ کارتر  نیو همچن یار ، نگهدریاما تعم باشدیم یزر یل نتریتر از پر جوهرافشان ارزان نتریپر  دیخر 
 .آن گران است

نگ در . رنترهاستیکاره توجه داشت رنگ پر سه نتریپر  دیدر زمان خر  دیکه با یز یچ نی: اولنتریپر  رنگ
جوهرافشان  نتریاما پر  شودینم هیوادارات توص یمصارف خانگ یگران است و برا اریبس یزر یل ینترهایپر 

 .باشدیم نترینوع پر  نیبرعکس ا

 نتیبرگ متن پر  500از  شیبمتوسط طور  بهروزانه  کاربرد دارد که یافراد یبرا شتریب یزر یل ینترهایپر 
 .است نهیگز  نیجوهرافشان بهتر  ینترهایادارات کوچک، پر  نیو همچن یمصارف خانگ یدارند و برا
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 توجه کرد؟ دیبا یچندکاره به چه نکات ینترهایپر  دیزمان خر  در

 زانیها را بر اساس مآن توانیدارند و مانند گذشته نم گریکدیمشابه  ییکاره کاربردهاسه ینترهایپر  اکثر
به  ریکه در ز  یبه موارد دیرادار  نتریپر  دیکرد. اگر قصد خر  سهیمقا قهیو کاغذ بر دق نچیدقت نقطه بر ا

 .دیداشته باش یساده و راحت یدیتا خر  دییتوجه نما شودیآن اشاره م

 یصورت دستبدون عوض کردن برگه به دیتوانیم نتریپر  تیقابل نی: شما با ادوطرفه( نتیپر ) داپلکسر
طور ها بهبرگه یعنی؛ شودیصورت خودکار انجام معمل به نیکه ا دیهر دو طرف برگه را انجام ده نتیپر 

 .گرددیانجام م نتیپر  اتیورو شده و عملخودکار پشت

Wifi : شرفتیو هرروز در حال پ شودیانجام م نترنتیکه اکثر کارها با ا میکنیم یزندگ یما در عصر 
 .است

. اگر قصد شودیوصل م میسیو شبکه ب نترنتیکه به ا دیحاصل کن نانیحتمًا اطم نتریپر  دیخر  زمان
 د.ییاستفاده نما یمیبهتر است که از ارتباط س دیاسکن دار 
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ADF (هیتغذ )یدست ضیتعو یجاتا به دهدیامکان را به کاربر م نیخودکار اسناد ا هی: تغذخودکار اسناد 
صورت خودکار دستگاه خود به دیدستگاه گذاشته و به کار خود ادامه ده یاسناد را بر رو یاسناد، همه

 .دزپردایها مآن نتیو به پر  کندیها را عوض مبرگه

 

 


