
 

 تشخیص کارتریج طرح از اصل

 

 سرفصل های اصلی مقاله

 کارتریج چیست؟ 
 کاتریج اصل 
 کارتریج طرح 
 های طرحبندی کارتریجطبقه 
   طرح از اصلتشخیص کارتریج 

 

 کارتریج چیست؟

های کپی است که بعد از مدتی نیاز به شارژ مجدد یا تعویض ای در پرینترها و دستگاهیک قطعه کارتریج
 باید آن را تعویض و پذیر باشد و باالخرهگونه نیست که برای همیشه امکانها ایندارد. شارژ کارتریج

 .جایگزین کرد، که این جایگزینی باید همانند مدل قبلی با دستگاه سازگاری داشته باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC
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 کارتریج اصل

های سازنده اصلی دستگاه کپی طور که از نامش پیداست کارتریج اصل )اورجینال( توسط شرکتهمان
بر دارند و ازنظر اقتصادی نیز هزینه شود که کیفیت و ظرفیت چاپ باالییو پرینتر طراحی و تولید می

 .زنندعنوان به پرینتر شما آسیب نمیهیچهستند اما به

و... از برندهای  (Lexmark)مارک، لکس(Xerox)، زیراکس(Brother) ، برادر(Canon) ، کانن(HP) اچ پی
 .خوب کارتریج هستند

 کارتریج طرح

ال های غیر اورجینآن کارتریج  ند، به همین دلیل بهکنهای طرح را سازندگان اصلی تولید نمیکارتریج
ی شوند ولی ساختهها مشابه مدل اورجینال ساخته میگویند. شکل و نمای ظاهری این کارتریجهم می

 .برند اصلی نیستند

های کارکرده و آوری کارتریجها یا وارداتی هستند و یا در داخل کشور با جمعدرواقع این نوع کارتریج
 .شوندها ساخته میض قطعات آنتعوی

اصلی  هایطورکلی نسبت به کارتریجها بهها متفاوت بوده، اما قیمت آنبنابراین کیفیت این کارتریج
 .تر استبسیار پایین

بندی های مختلف دستهبندیکیفیت نیستند و در درجههای طرح بیگفتنی است که تمامی کارتریج
 .شوندمی

 ای طرحهبندی کارتریجطبقه

 .شوندبندی میتقسیم A,B,Cهای طرح ازلحاظ کیفیت به سه دسته کارتریج گریدکارتریج

ز استاندارهای رو کارتریج کیفیت و ظرفیتی مشابه مدل اورجینال و با استفاده از  اینA : کارتریج گرید
صرفه بوده و دارای شوند. ازنظر اقتصادی بسیار بههای چینی و ایرانی طراحی و ارائه میتوسط شرکت

هد کرد اباشد، عالوه بر آن حداقل آسیب را به پرینتر یا دستگاه کپی شما وارد خوگارانتی تعویض نیز می
 .کندکه از این بابت کاربر را خاطرجمع می
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شده و به دلیل کاهش های غیر سازنده اصلی طراحیقطعه مصرفی توسط شرکت این B: کارتریج گرید
ها از سمت شرکت سازنده از کیفیت آن کاسته شده و تمامی قطعات داخلی آن از کیفیت رده هزینه

کمتر بوده و در برخی مواقع به دستگاه  A نسبت به گریدمیانی برخوردار است. ظرفیت و سرعت آن 
 .رساندآسیب می

معروف است. درواقع  Refill Cartridge های نوعها به کارتریجاین نوع کارتریج C: کارتریج گرید
شده و قطعات آن کارکرده و دست دو ای هستند که مجدد بازسازی و رنگشدههای استفادهکارتریج

شود و های روزمره که کیفیت چاپ اهمیتی ندارد مصرف میاین قطعه برای استفادهشود. محسوب می
 .کنندهای بسیاری را به دستگاه وارد میمراتب آسیبروند و بهمعمواًل تا انتهای کار پیش نمی

ر طور که دکیفیت هستند تا حدی غلط است، همانهای غیر اورجینال بیکه تمامی کارتریجتصور این
 .ذکر شد دارای درجات مختلفی هستندباال 

 

 نمونه کارتریج

 از اصل طرحتشخیص کارتریج 

ها کند با استفاده از آنهایی که به شما کمک مییعنی آگاهی از روش طرح از اصلتشخیص کارتریج 
 .های دیگر تشخیص دهیدکارتریج اورجینال را از کارتریج
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 هولوگرام

بندی کارتریج است که توسط یک فناوری خاص بودن هولوگرام روی بسته های اصلی دارااز مشخصه
 صورتتوان بههای طرح کیفیتی مشابه آن ندارد. هولوگرام کارتریج طرح را نمیشده که در مدلطراحی

شود و مشابه یک برچسب معمولی کاماًل سالم از جعبه جدا نمود که پس از جداسازی خراشیده می
 .شوندراحتی جدا میبهاند و شدهطراحی

 سری ساخت و تاریخ تولید

شده است. باید توجه داشت این مشخصه هم در مدل اورجینال و هم در مدل طرح در پشت جعبه درج
 .تر باشدکه تاریخ تولید باید از زمان حال عقب

  سایت رسمی شرکت سازندهوب 

شده را در آن درج سریال محصول خریداریشمارهتوانید با مراجعه به آدرس شرکت سازنده کارتریج می
 .کنید تا از صحت و سالمت آن آگاه شوید

 QR Code استفاده از

متصل  که به اینترنتافزار مربوط به اسکن بارکد هنگامیتوانید توسط موبایل با استفاده از نرمشما می
رسال اطالعات به شرکت را اسکن کنید.پس از اسکن بارکد و ا (QR Code) هستید بارکد مربعی

 .سازنده،روی صفحه موبایل خود تایدیه سالمت و اصالت کاال را مشاهده خواهید کرد

 

 محصول است QR code یکی از راه های تشخیص کارتریج طرح از اصل استفاده از


