
 

 

 

 

 

 لیزری هایپرینتر
 :های اصلی مقالهسرفصل

 لیزری هایپرینتر 
 یزر یل ینترهایاز پر  یبرخ یمعرف 
  کارهتک یزر یل نتریپر HP M15A 
  یزر یکاره لتک نتریپر HP M15W 
  کارهتک یزر یل نتریپر HP M12A 
  کارهتک یزر یل نتریپر CANON LBP6030 

 یزر یل ینترهایر پ

ها و ... ها، ادارات، شرکتکه در اکثر دفترخانه است چرا یهیبد یامر  کی نتریامروزه استفاده از پر 
 یمختلف یها. باوجود مدلشودیبه بازار وارد م نتریپر  یادیهرساله تعداد ز که  ردیگیمورداستفاده قرار م

از  یکی یمقاله به بررس نی. ما در ادیشو دیدر انتخاب آن دچار شک و ترد دیدر بازار شا نتریاز پر 
 :میپرداز یموجود در بازار م ینترهایپر 

 داستیپ نتریپر  نیطور که از اسم ا. همانشودیم میرنگ تقسو تک یرنگ یبه دودسته یزر یل ینترهایپر 
کاغذ  یدرواقع تونر را جذب هد دستگاه کرده و بعدازآن بر رو کندیکار م زریل یبا اشعه نترینوع پر  نیا

 .دهدیقرار م
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 نتریپر  نی. توتر اباشدیتونر نام دارد که مانند پودر م شودیاستفاده م نترهاینوع پر  نیکه در ا یاماده
 ییباال تیفیک نترینوع پر  نیدستگاه استفاده نکرد. ا نیها از اتا ماه توانیم یو حت شودیخشک نم

 جوهرافشان ندارد.  نترینسبت به پر 

د کاربر یمتون رنگ نیدر اسناد و همچن یآمار  یهامانند داده یدچاپ اسنا یرنگ براتک یزر یل نتریپر 
اپ با چ جهیجوهرافشان است درنت ینترهایاز پر  ترنهیپرهز  اریبس یرنگ ینترهایپر  جیدارد. شارژ کارتر 

 .شودیتر مجوهرافشان گران ینترهاینسبت به پر  نترهاینوع پر  نیا

تنها از  رنتینوع پر  نیدر ا رایهستند؛ ز  یرنگ ینترهایتر از پر متفاوت اریرنگ بستک یزر یل ینترهایپر 
 متون و اسناد کاربرد دارد. یو اکثرًا برا شودیاستفاده م کرنگی

دارد و  یتعداد چاپ کمتر  نیو همچن ترنییپا ینهیجوهرافشان هز  نتریبا پر  سهیدر مقا نترینوع پر  نیا 
 .قبول استچاپگرها قابل رینسبت به سا زین نترینوع پر  نیچاپ ا تیفیو ک ستیاز آن سخت ن ینگهدار 

 ینترهایچند برابر بودن سرعت چاپ نسبت به پر  یرنگ و رنگتک یزر یل ینترهایمهم در پر  یایاز مزا یکی
 .است گرید

 

 یزر یل ینترهایاز پر  یبرخ یمعرف

 HP M15A کارهتک یزر یل نتریپر  •

 HP M15W یزر یکاره لتک نتریپر  •

 HP M12A کارهتک یزر یل نتریپر  •

 CANON LBP603 کارهتک یزر یل نتریپر  •
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 HP M15A کارهتک یزر یل نتریپر 

 نتریپر  نیگفت که ا توانیرا ارائه کرد و م یزر یکاره لتک نتریپر  نیدتر یجد 2019در سال  hp شرکت
 HP کارهتک یزر یل نتریندارند. پر  یتفاوت چندان گریاست که با همد HP M12A نتریپر  نیگز یدرواقع جا

M15A صرفه استبه زین نهیازلحاظ هز  نیدارد و همچن یکاربرپسند یهایژگیو. 

 HP M15A کارهتک یزر یل نتریپر  یهایژگیو

 نچینقطه در ا 600×600 تیفیباک یخروج چاپ 
 قهیچاپ در دق 18چاپ:  سرعت 
 برگ 1500کار ماهانه:  توان 
 پورت یدارا usb 
 جیکارتر  مدل: HP 44A cartridge  دهدیعدد را م 1000که امکان چاپ. 
 مناسب متیوزن کم و ق یدارا 
 برگ 150کاغذ:  ینیس تیظرف 

 

 HP M15W یزر یکاره لتک نتریپر 

کاره تک نتریاست. پر  یاچ پ ینترهایپر  نیتر جزء پرفروش نتریپر  نیا
اما در  کندیعمل م HP M15A یزر یکاره لتک نتریهمانند پر  یزر یل
است که باعث  شدهیطراح زین یگر ید یآپشن ها نترینوع پر  نیا
با  نتریپر  نیاستقبال شود. تنها تفاوت ا نترینوع پر  نیاز ا شودیم

 Wifi تیدر کنار قابل Wifi رلسیشبکه وا یبانیتپش HP M15A مدل
Direct نوع اتصال کابل  چیبدون ه دهدیاست که به کاربر اجازه م

 نتریبا پر  گریدستگاه د ای یارتباط گوش یرلسیمودم وا یحت ایو 
 .برقرار شود
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 HP M15W یزر یکاره لتک نتریپر  یهایژگیو

 نچینقطه در ا 600×600 تیفیباک یخروج چاپ 
 قهیچاپ در دق 18چاپ:  سرعت 
 برگ 1500کار ماهانه:  توان 
 پورت یدارا usb 
 جیکارتر  مدل: HP 44A cartridge  دهدیعدد را م 1000که امکان چاپ. 
 مناسب متیوزن کم و ق یدارا 
 برگ 150کاغذ:  ینیس تیظرف 
 رلسیبه شبکه وا مجهز Wifi 

 

 HP M12A کارهتک یزر یل نتریپر 

ارائه  HP P1102 نتریپر  نیگز یرا جا نترینوع پر  نیا hp شرکت
کم  یکارها ایو  یمصارف خانگ یبرا نتریپر  نیکرده است. ا

 .استفاده استقابل

 HP M12A کارهتک یزر یل نتریپر  یهایژگیو

 قهیصفحه در دق 18چاپ:  سرعت 
 برگ 150کاغذ:  ینیس تیظرف 
 پورت یدارا usb 
 جیکارتر  مدل: HP 79A 
 چاپ یصفحه برا 1000کارکرد: زانیم 
 صفحه 50تا  30 ی: روز یکار  توان 
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 CANON LBP6030 کارهتک یزر یل نتریر پ

 کارهتک یزر یل نتریکانن، پر  نتریپر  یهامدل نیتر یمیاز قد یکی
CANON LBP6030 محصول،  نیپرفروش بودن ا لیاست اما به دل

 نترینوع پر  نیا یآن متوقف نشده است. ازلحاظ ساختار  دیتول
تنها فرق  جیدر مدل کارتر است. تفاوت  HP P1102 نتریهمانند پر 

نوع  کیاز  توانیم حالنیباا تاس گریکدیبا  نتریدو مدل پر  نیا
 .استفاده کرد نتریدر هر دو پر  جیکارتر 

 CANON LBP6030 کارهتک یزر یل نتریپر  یهایژگیو

 قهیصفحه در دق 18چاپ:  سرعت 
 در منزل استفادهقابل 
 چاپ: متوسط تیفیک 
 چاپصفحه  1000:جیکارتر  تیظرف 
 صفحه در روز 50تا  30 نیچاپ در روز: ب تعداد 

 

 

 


