
 

 

 

 

 

 

 

 پرینتر وایرلس 

 

 مقاله:   های سرفصل 

 پرینتر وایرلس چیست؟  •

 کند؟یک پرینتر وایرلس چگونه کار می •
 پرینت اسناد با گوشی  •
 پرینتر وایرلس یمزایا •

 معایب پرینتر وایرلس  •

 

 پرینتر وایرلس چیست؟ 

تولید پرینتر و ماشین اداری اقدام به افزودن آپشن   هایشرکتامروزه به دلیل نیاز کاربران و بازار، 
پرینترهایی هستند که امکان  درواقعوایرلس  پرینترهای. اندنمودهاتصال از راه دور به پرینترهای خود 

 .کنندمیاتصال و پرینت اسناد را از راه درو به فاصله حداکثر چند اتاق برای کاربر فراهم 
 . گیردمیمودم و سیستم شبکه صورت  هایدستگاهاین اتصاالت از طریق 
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 کند؟ یک پرینتر وایرلس چگونه کار می 

از طریق متصل کردن یک مودم وایرلس به پرینتر و دستگاه کامپیوتر شما امکان  یک پرینتر وایرلس 
یک نقطه دسترسی برای   عنوانبهاین مودم وایرلس  درواقع .کندمیچاپ از راه دور را برای شما فراهم 

  یبدون نیاز به اتصال فیزیک خود رااسناد  دهد تامیو به شما اجازه  کندمی سیستم و پرینتر شما عمل  
 به سیستم پرینت کنید.

 : پرینت اسناد با گوشی 

 سازگار باشد یا به یک برنامه گوشی هوشمند دیگر  Print Cloud Google یا AirPrint اگر پرینتر شما با
(app) پرینت ارسال کنید مستقیما  توانید از طریق تلفن همراه خود نیز مجهز باشد، می . 

 

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/en-us/HT201311
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 پرینتر وایرلس: ی  مزایا  

 استفاده بهینه از زمان:  •

در چاپ اسناد است.   جوییصرفه مزایای استفاده از یک پرینتر وایرلس کاهش زمان پرینت اسناد و  ترینمهم یکی از  
ندی برای پرینت کردن اسناد ندارد به همین سبب باعث  چاپ پیکرب  صفبه به این دلیل که پرینتر وایرلس نیازی 

 . شودمی در زمان مفید کارکنان   جوییصرفه 

 : سایر کاربران با   گذاری اشتراک  •

پرینتر وایرلس این امکان را به   شوندمی به سیستم متصل  یفیزیک صورتبهی که پرینترهایبرخالف 
 یک پرینتر برای چاپ اسناد خود استفاده کنند. بتوانند از  زمانهم صورتبهکه   دهدمیکاربران 

به دلیل اینکه نیاز به خرید پرینتر  شودمینیز  ها شرکتاقتصادی برای  جوییصرفهاین ویژگی سبب 
 . کندمیو هر بخش شرکت را برطرف  هر کاربربرای 

 نتر یپر  تأثیر است که احتمال  نیکمک کند و آن ا وری بهرهبه بهبود  تواندی م گر ید جهتیکامر از  نیا
  جایبه نتر یدستگاه پر  کیکمتر خواهد شد. وجود فقط  یاحتمال یهایخراب لیزمان شما به دل یرو

  درجاهایو پولتان را  مانز دیتوانیدارد و شما م باریکماه  هرچند یو نگهدار  ر یبه تعم ازیتنها ن چند تا
 . دیصرف کن یبهتر 

خیلی کمتر از   مراتببهتعمیر و نگهداری یک دستگاه پرینتر برای یک مجموعه  هایهزینه بر اینعالوه 
 و سبب صرفه اقتصادی بیشتر برای مجموعه است.  باشدمی نگهداری چند دستگاه پرینتر  هایهزینه

 فضای کمتر: اشغال   •

 پرینتر و اشغال فضای میز کار و دفتر نیست.  چندینبا تهیه یک پرینتر وایرلس دیگر نیازی به نصب 
تا شما از تمامی فضاهای دفتر خود به نحو احسن استفاده   شودمی وجود یک پرینتر وایرلس سبب 

 کنید.
 

 امنیت اسناد چاپی:  •

امنیت چاپ اسناد و  کنندمیبیسیم فعالیت  یکهشب روتر یمحدودهدر  ازآنجاکهوایرلس  پرینترهای
چون هیچ شخصی خارج از این شبکه به اطالعات چاپی  برندمی مدارک مهم شرکت را نیز باال 

 دسترسی ندارد. 
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 معایب پرینتر وایرلس: 

 نیز دارند. خود رااداری و پرینتر عالوه بر مزایا، معایب خاص  هایدستگاه تمامی 
  حتما   اندازیراهاین است که برای نصب و  گیرندمیوایرلس در نظر  پرینترهایای یکی از معایبی که بر

 وانند به شبکه متصل شوند. دارند تا بت نیاز به یک مودم یا روتر
 

مکانی آن نسبت به مودم اشاره کرد به این   به محدودیت توانمی از دیگر معایب یک پرینتر وایرلس 
به سیستم شمارا   دهیسرویسو  محدوده خاصی قابلیت اتصال به شبکهمعنی که دستگاه شما تا 

 دارد. 
 

گفت که   توانمی  کنیدمی یک پرینتر وایرلس نگاه  البته با تمام این اوصاف وقتی به مزایای داشتن 
 وجود یک پرینتر وایرلس برای هر شرکت یا دفتری الزامی است. 

 
ید پرینتر وایرلس مناسب خود با همکاران ما در  ید جهت استعالم قیمت و خر توانمیشما عزیزان 

 فروشگاه آنالین مادشاپ در ارتباط باشید. 
 

 


