
 

 پرینتر کوچک رو میزی 

 سرفصل های اصلی مقاله: 

 کوچک  هایمحیطپرینتر رومیزی برای  •
 معرفی جدیدترین پرینتر های کوچک رومیزی •

 

 کوچک:   های محیط پرینتر رومیزی برای  

 کمبود فضای اداری و کار از دیر باز یکی از مشکالت مطرح برای تمامی کسب و کار ها بوده است. 
از این رو هر ذره از   شودمی عالوه بر اینکه هر ساله بر هزینه های اجاره و خرید مکان های اداری و تجاری افزوده 

 فضای کاری اهمیت به سزایی برای کارفرما دارد. 
 

  به ندرت از پرینتر استفاده می کنید ام وجود آن در دفتر کارتاناگر شما نیز از آن دسته کسب و کارهایی هستید که 
 الزامی است یک پرینتر کوچک رو میزی انتخابی دقیق و بی نقص برای شماست. 

از    شماراتمام نیاز های اولیه ی  تواندمی یک پرینتر کوچک رومیزی عالوه بر اینکه فضای بسیار کمی را اشغال میکند  
 پرینترهای کوچک رومیزی می پردازیم در ادامه به معرفی و بررسی جدیدترین  یک دستگاه پرینتر برطرف کند.
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:Samsung ProXpress M3320ND 

،  تولیدشدهاین پرینتر کوچک رومیزی که توسط کمپانی سامسونگ 
سرعت و کیفیت   ازنظر ابعادی به اندازه ی یک جعبه کوچک دارد و  

 .کندمی و پیشرفته رقابت  با برخی پرینتر های بزرگ 

 1200در   1200با رزولوشن بسیار باالی  این پرینتر کوچک رومیزی 
dpi   ثانیه،  6.5و سرعت چاپ اولین برگه برابر باM3320ND   به خاطر

 .کوچک شدن ابعاد هیچ ویژگی مثبتی را از دست نداده است 

این پرینتر با دارا بودن قابلیت وایرلس و در نتیجه حذف لزوم 
 .بیش از پیش نیز در شرایطی که استفاده بهینه از فضا ضروری است مناسب خواهد بوداستفاده از کابل، حتی 

 .باشدمی کیلوگرم    9.8و وزن آن   متر میلی  262.5در   365.6در   366ابعاد این پرینتر  
 پرینتر کوچک رومیزی یک انتخاب مناسب و ویژه برای فضاهای اداری و کوچک است.  این

 

M15 Pro LaserJet HP 

 در  پرینترهای لیزری موجود   ترینکوچک اگر به دنبال  
 یکی از بهترین   HP LaserJet Pro M15بازار می گردید، 

 .باشدمی برای شروع جست و جویتان  هاانتخاب 
 و وزنی تنها برابر   متر میلی   159در  189در   346با ابعاد  

 ولی   ترینکوچک کیلوگرم، این پرینتر یکی از  3.8با 
 .قدرتمند ترین نمونه های موجود در بازار است

 

را   در دقیقه   برگ  19و سرعت پرینت تا   dpi 600در  600این پرینتر لیزری تک کاره، توان چاپ با کیفیت حرفه ای 
 .دارد

این نمونه نیز مجهز به قابلیت وایرلس است و بوسیله آن می توانید بدون وجود یک سیم بلند و مزاحم از یک سوی  
 .اتاق به سوی دیگر آن، عمل پرینت را انجام دهید

یک انتخاب عالی برای هر فضای کار محدودی   HP LaserJet Pro M15با دارا بودن قیمت نازل در کنار ابعاد کوچک، 
 . است 

 

 

 

https://www8.hp.com/us/en/home.html
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Lexmark C2325dw 

، با هدف حفظ و استفاده بهینه از فضاها ساخته شده  مترمیلی   308در    421در   442این پرینتر لیزری رنگی با ابعاد 
 .است 

برگ در دقیقه   23با سرعت پرینت رنگی برابر با  
ثانیه،   10.1و سرعت چاپ صفحه اول برابر با  

C2325dw   ارائه دهنده کیفیت پرینتی غیر قابل
 .ار در یک پکیج کوچک استانک

جدید دنیای    هایویژگی به همراه سازگاری با 
 Google و  Apple Airprint تکنولوژی مانند 

Cloud ،C2325dw   یک تجربه پرینت لذت بخش
را در هر جای اداره که باشید در اختیارتان می  

 .گذارد

، به این  Lexmark C2325dw عملکرد فوق العاده 
ه یک ابزار با ارزش برای  معناست که این دستگا
 .هر اداره کوچکی است

HP LaserJet Pro MFP M28 

 .انتخاب مناسب برای شماست HP LaserJet Pro MFP M28اگر به دنباله یک پرینتر چند کاره کوچک هستید،  
منحصر    متنوع و   هایویژگی را دارای  M28کیفیت باالی پرینت، به همراه قابلیت اسکن و کپی در یک پکیج کوچک،  

 .بفردی کرده است
برگ در دقیقه و   19پرینت سریع تا  باقابلیت 

ثانیه، این   8.4سرعت پرینت صفحه اول برابر با  
از   تربزرگ دستگاه توان رقابت با همتایان بسیار 

 .خود را نیز داراست 

و   مترمیلی   197در   264در  360این پرینتر با ابعاد 
ابلیت های  کیلوگرم عرضه می گردد و ق 5.4وزن 

 .دهدمی چندکاره را در ابعاد بسیار کوچک ارائه 

 

 

از هر نقطه ای از   دهدمی که به شما اجازه باشد می وایرلس نیز در بازار موجود  باقابلیت ورژن هایی از این پرینتر 
 .اداره عمل پرینت را انجام دهید

را برای استفاده در هر اداره ای که با محدودیت فضا   HP LaserJet Pro MFP M28 ی از این دست، پرینترهایویژگی 
 .کندمی همراه باشد مناسب 
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Samsung ProXpress M3820ND A4 Mono Laser Printer 

استاندارد    صورتبه  دوطرفه برگ در دقیقه و مجهز به پرینت اتوماتیک  38این پرینتر نیرومند با حداکثر توان چاپ  
 .شدبامی 

از پرینترها،    ایگسترده   هایویژگی عالوه بر کیفیت باال و ارائه 
M3820ND  شده پزشکی را   تائید هاینسخه همچنین توان چاپ

دارد که آن را برای استفاده در مراکز درمانی و خدماتی تبدیل به  
 .کندمی انتخابی مناسب  

ز  ، یکی امترمیلی   262.5در  365.5در  366این مدل با ابعاد  
اداری   های محیط  ترینکوچک حتی برای   هاانتخاب بهترین 

 .باشدمی 

ورق  3000این پرینتر کوچک، با تونر کافی برای چاپ بر روی  
  محضبه  دهدمی شما اجازه   ترتیب این به و  شودمی کاغذ عرضه  

 .اینکه آن را از جعبه خارج کردید بتوانید از آن استفاده کنید 

 

 

 

Lexmark B2338dw 

،  Lexmark توسط شرکت   تولیدشده طراحی و  این مدل 
عملکرد و کیفیت توان رقابت با انواع بسیار   ازنظر 
 .از خود را دارد تربزرگ

برگ در دقیقه و   36با حداکثر توان سرعت چاپ برابر با  
ثانیه، این پرینتر کوچک    6.5سرعت پرینت صفحه اول  
  ناامید وجههیچ به  شمارادر کیفیت نتایج خروجی 

 .نخواهد کرد

، اتصال شبکه، اتصال وایرلس  USB نظیر  هایی باقابلیت 
و سازگاری با ویندوز و مک، این پرینتر راحتی  

 .را برای شما در هر فضای کوچک کاری به همراه دارد همتایی بی 

فضاهای کاری    ترینکوچک حتی در   تواندمی  B2338dwکیلوگرم،   13.9و وزن  متر میلی   260در  374در   399با ابعاد  
 .جای گیرد  خوبی به نیز  واداری 


