
 1320دکتر بلید     

 بلید چیست؟ 
اضافه را از  نوعی الستیک الکتریکی خنثی است که در هنگام پایان روند چاپ، تونر بلید

کند تا در نوبت بعدی  تمیز می سطح درام که موظف به انتقال تونر به سطح کاغذ است 
ه مخزن ـای اضافی بـونر هـعملیات چاپ، تونر اضافه روی سطح کاغذ نریزد. این ت

باز و  تناوببهو الزم است مخزن فوق،  شودمیمنتقل  ارتریج قرار داردـخاصی که در ک
 که همواره تونر به مقدار مشخص و  شودمیاعث ـب هـدر حقیقت این تیغ تخلیه شود. 

 .مگنت برسد به ایشدهحساب 

 دکتر بلید چیست؟ 
سطح مگنت    همکار بلید بوده و کارش تمیز کردن تونر موجود بر نوعیبه دکتر بلید

درام است. اصطکاک     ر هدایت تونر بر سطح ـخود مگنت رول رولر است. وظیفه
ارژ ـاعث تجدید شـمگنت رولر است، ب  بلید که در جهت مخالف  دکترتوسط  ایجادشده

خصوصًا به دکتر بلید، کل  ا زدن ضربه به این قطعه و ـ. ایجاد خراش یگرددمیتونر 
 .هم خواهد زد       کیفیت چاپ را به

 دکتر بلید چیست؟  ی وظیفه 
موجودروی مگنت و  تونر لیزری، تنظیم مقدار هایفتوکپیکار دکتر بلید در پرینتر و 

 .است درام تصویر روی  ونر برای توسعه نهاییـارژ الکتریکی تـه شـکمک کردن ب
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 مشخصات یک دکتر بلید باکیفیت چیست؟ 

 ی میزان سخت (1
 برش صاف  (2
 ابعاد دقیق  (3

  تولیدشده خوبیبهگفت این دکتر بلید  توانمیویژگی مطلوب باشند،  3اگر تمام این 
ر بلید قدرت خود را  ـر دکتـ. اگدهدمیکیفیت چاپ خوبی را تحویل  درنهایتاست و 

ونر ها ـ. اکثر تشودمیر ایجاد  ـ ت چاپ تغییـ ه مگنت از دست بدهد، در کیفیـت بـنسب
       ر بلیدـ ه دکتـو چسبیدن ب گیرکردناعث ـه بـد کـذوب کمتری دارن  هـدرج
از   شودمی. توصیه شودمیکارتریج . این حالت باعث افت شدید کیفیت در شوندمی

به آن   راحتیبهروکش پلیمر شده است و تونر  خوبیبهدکتر بلیدی استفاده شود که 
 .نچسبد

لید، از جنس فوالد و در بعضی دیگر از جنس  در بعضی از پرینترها، جنس تیغه دکتر ب
 .پالستیک است

 :HP 1320دکتر بلید   هایویژگی 

 HP: برند سازگار •
 ,HP LaserJet 1000W, 1005W, 1200, 1200N, 1220, 3300, 3320 سازگار: هایدستگاه •

3330 MFP, 3380, 1150, 1300Canon L380, L390, L400, PC-D320, PC-D340 
 ,C7115A, Q2613A, Q2624A, CANON T-CARTRIDGE, CANON FX-8: سازگار هایکارتریج  •

Q5949A, Q7553A, CF287A, CF226A 
   ساخت کشور: چین  •

 : HP 1320دکتربلید   مشخصات 

 HP برند 

سازگار  های دستگاه   
HP LaserJet 1000W, 1005W, 1200, 1200N, 1220, 3300, 3320, 3330 MFP, 

3380, 1150, 1300 
Canon L380, L390, L400, PC-D320, PC-D340 

 ,C7115A, Q2613A, Q2624A, CANON T-CARTRIDGE, CANON FX-8, Q5949A سازگار  هایکارتریج 
Q7553A, CF287A, CF226A 

 چین ساخت کشور 

 


