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 g&bپرینتر

ریزی این شرکت قرار بود که افتاد. طبق برنامه g&b به فکر تولید پرینترهای 96از سال  g&b شرکت
تولید کند اما به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی، تولید محصوالت  97محصوالت خود را در سال 

برند ایرانی است که می توان گفت توانایی رقابت خود را به سال بعد موکول کرد. برند این شرکت، یک 
 .با پرینتر های خارجی را نیز دارد

 g&b هدف از تولید پرینتر

بود. حتی در برخی از موارد این چاپگر  g&b اولین هدف تولید پرینتر ،های خارجیرقابت کردن با نمونه
 .های خارجی خود دارددهی بهتری نسبت به نمونهسرویس

ا و هی این پرینتر انجام شد، ایجاد منوی فارسی بود که باوجود تحریمقدمی که برای توسعهاولین 
 .ی کاربران بتوانند از این پرینتر استفاده کنندمشکالت، این شرکت توانست این کار را انجام دهد تا همه

ال خود ا نمونه اورجینسازی کیفیت بتوان به کارتریج اشاره کرد که هدف کارتریج، یکساندر این بین می
  .های دیگر زده استبوده و همچنین دست به اقدام برای توسعه و تحقیق برای پیدا کردن ویژگی

 

 گارانتی:

 :است چاپ 20.000ماه گارانتی تعویض چاپگر تا تعداد  6 دارایگارانتی تضمینی. 

 :است عدد چاپ 50.000ماه گارانتی قطعات چاپگر تا تعداد  ١٨ دارایخدمات پس از فروش. 

 موجود است شرایط مندرج در کارت گارانتی محصوالت. 
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 g&bانواع پرینتر 

 
  پرینترg&b 99 
  پرینترg&b 1398NW 

 :g&b 1398NWمعرفی پرینتر 

 .ی کاالی باکیفیت ایرانی استفروشگاه آنالین ماد شاپ مفتخر است اعالم کند که حامی و نماینده

کاماًل انحصاری و  بوده که ی ایرانیمحصول تولیدشده g&b 1398NWبرای اولین بار در ایران، پرینتر 
 سازی شده است.بومی

بسا در کپی و هم اسکن را در ادارات و دفاتر کار و چه ،امروزه نیاز به وجود یک پرینتر که هم کار چاپ 
ی چاپ اقدام به تولید و معرفی پرینتر متخصصان حوزه روازاینشود. شدت احساس میمنزل ایفا کند به
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شده از برترین مواد و متر یال آماده ارائه به ساخته g&b 1398NW پرینتر .نمودند g&bتمامًا ایرانی 
 .باشدمیشما مشتریان عزیز 

 

 

 

 :g&b 1398NWکاره های چاپگر سهویژگی

 صورت لمسی با منوی فارسیانجام عملیات: به 
  :برگ 1000ظرفیت انجام چاپ در یک ماه 
  :ثانیه 10زمان انجام اولین چاپ چاپگر لیزری 
 اسکن: مسطح 
 مترمیلی 297×216چاپگر لیزری:  اندازه 
  :برگ 150ظرفیت کاغذ در سینی چاپگر 
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 برگ 150کاغذ در قسمت خروجی چاپگر:  ظرفیت 

 :g&b 1398NW کیفیت چاپ پرینتر

باشد. این کیفیت چاپ سبب رضایتمندی دی پی آی می g&b 1200دقت چاپ اوراق توسط پرینتر 
 .شده است g&b 1398NW مشتریان از خرید پرینتر

برای متون عالی است ولی رود، وسفید انتظار میطور که از یک چاپگر لیزری سیاهکیفیت چاپ همان
 .برای چاپ عکس گزینه مناسبی نیست

 تیفیک .رنگ حساب کردتوان روی آن برای چاپ نمودارها و اشکال گرافیکی ساده و تکهرحال میبه
 .کشدو در هر سایز فونتی کیفیت خود را به رخ می دمتون براق و صاف 

 :g&b 1398NW های پرینترویژگی

 .دهدیخوبی پاسخ منیازهای یک دفتر کار یا شرکت را نسبت به چاپ اسکن و کپی بهاین پرینتر تمام 

سازد تا از هر قسمت دفتر کار خود اقدام به ی وای فای این پرینتر شمارا قادر میقابلیت اتصال به شبکه
 .چاپ اسناد و اوراق موردنظر خود کنید

 بنابراین پرینتر ؛مگاهرتزی است 525ی پردازندهمگابایتی و  256ی دارای حافظه g&b 1398 NWپرینتر 
g&b 1398NW  برای انجام امور چاپی شما باشدایده آل ی تواند یک گزینهمی. 

دارای برچسب مصرف انرژی  g&bمانند تمامی محصوالت ایرانی تولیدی برند  g&b 1398NW پرینتر
 .شودطور خودکار خاموش میکنید بهاستفاده نمیاین پرینتر در حالت بیکار یا زمانی که شما از آن  .است

های خود بسیار پایین است. عالوه بر این کارتریج اورجینال ردهاین پرینتر نسبت به سایر هم مصرف تونر
ی آن از فروشگاه آنالین توانید نسبت به تهیهشود که میشناخته می AL -T98 سازگار با این پرینتر بانام

 .برگه است g&b 2200یید. میانگین تعداد چاپ کاغذ توسط پرینتر ماد شاپ اقدام نما
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خوبی انجام دهد لیزری هستید که بتواند عمل چاپ، اسکن و کپی را به کاره 4پرینتر در کل اگر به دنبال 
پیشنهاد به   g&b 1398NWرا داشته باشد پرینتر  wifiقابلیت چاپ اسناد از طریق شبکه حال و درعین

 صرفه ای برای شما است. 

فروشگاه ماد شاپ تمامی محصوالت خود را بعد از تست اولیه در مرحله ی فروش قرار می دهد که با 
 هر خرید پرینتر شما می توانید از تخفیف این فروشگاه بهره مند شوید. 


