
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاپ دو رو 
 :های اصلی سرفصل 

 چاپ دورو چیست؟ •
 کند؟ چاپ دورو چطور کار می •
 کردند؟از چه زمانی از چاپ دو رو استفاده می •
 فواید چاپ دورو چیست؟ •
 توانم چاپ دورو بگیرم؟چطور می •

 چیست؟  (Duplex) چاپ دورو 

زمان رود به این معنا که هممیهای اساسی در چاپگرها به شمار چاپ دو رو یا داپلکس یکی از ویژگی
جویی در تعداد کاغذ در زمان نیز صرف جویی بتوان از هر دو طرف کاغذ استفاده کرد و عالوه بر صرفه

 .کنیم
کنید وجود داشته باشد در غیر این صورت عمدتًا ویژگی چاپ دو رو باید در پرینتری که خریداری می 

 .باید عمل چاپ را در دو مرحله انجام دهید

 کند؟ چاپ دورو چطور کار می 

ی مجهز باشد، وظیفه وسیله ای به نام دوبلکسور برای انجام فرآیند چاپ دو رو پرینتر شما باید به
طور خودکار و سپس ارسال مجدد آن به درون دستگاه برای اصلی دوبلکسور برگرداندن ورقه کاغذ به

 .چاپ است
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 ند؟ کرد از چه زمانی از چاپ دو رو استفاده می 

زمان دو طرف کاغذ اولین پرینتری که قابلیت چاپ هم
توسط تیمی متشکل از   1987سال  را داشت در

مهندسان ژاپنی طراحی شد. البته حق ثبت این اختراع 
بود که قصد داشت به این   ricoh متعلق به کمپانی

وری هر وسیله صنعت چاپ را دگرگون کند و سبب بهره
 .های چاپ شودچه بیشتر ادارات و مردم از دستگاه

تمام صنعت  امروزه، استفاده از فّناوری چاپ دو رو در
چاپ دنیا گسترده شده و باید گفت اکثر پرینترهای 

 .لیزری امروزه این فّناوری را در خوددارند

 فواید چاپ دورو چیست؟ 

ترین فواید چاپ دو رو برای اشخاص و یکی از بزرگ
درصدی در تعداد کاغذهای  50جویی ها صرفهاداره

 .مصرفی است
درازمدت نیز جویی اقتصادی در عالوه بر باعث صرفه

 .شودمی 

یابد، چراکه دستگاه در حالت عادی باید پروسه چاپ را مصرف انرژی دستگاه پرینتر نیز کاهش می
که در چاپ دو رو باید این فرآیند روی یک ورق کاغذ انجام شود. روی دو ورق کاغذ اجرا کند، درحالی

توان دورریز کاغذ را به کمترین میی آن وسیلههایی است که بهترین روشچاپ دو رو یکی از ساده
 .حد ممکن رساند

 توانم چاپ دورو بگیرم؟ چطور می 

انجام تنظیمات و گرفتن یک چاپ دورو اصاًل کار دشواری نیست .کافی است پرینتر شما  .1
مرحله پیش بروید تا بتوانید از این بهقابلیت انجام چاپ دو رو را داشته باشد، سپس مرحله

 .د بهره ببریدقابلیت پرینتر خو
 .ابتدا روی فایل و سپس روی گزینه پرینت کلیک کنید .2
 .خواهید از آن استفاده کنید را انتخاب کنیداز منوی کشویی، پرینتری که می .3
شده نوشته ”print on both sides ”صورتگزینه چاپ دو رو را فعال کنید، این گزینه شاید به .4

 .گرددپرینترتان برمیباشد. این موضوع به شرکت سازنده دستگاه 
 .گیردروی عبارت پرینت کلیک کنید و چاپ دو رو انجام می .5
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 بهترین پرینتر دورو کدام است؟ 

امروزه برندهای مطرح و معروف بازار انواع پرینترهای لیزری باقابلیت چاپ دورو و کیفیت باال را در 
های بسیاری را خواهند طوری کاربران برای خرید پرینتر موردنظر خود انتخاباند. بهبازار عرضه کرده

 .داشت

 :تعدادی از معروف ترین پرینتر های دو روزن مطرح بازار

:M402dw Pro Laserjet HP Printer 

 402dwپرینتر تک کاره سیاه سفید لیزری اچ پی  •
 دارای صفحه نمایش رنگی خطی •
 مناسب جهت کارهای اداری و دفتری •
 برگی 250سینی کاغذ ورودی  •
 بهبود بهره وری و امکان اضافه کردن لوازم جانبی •
 بر روی کاغذ های مختلفچاپ  •
 به کمک شبکه می توان چاپگر را به اشتراک گذاشتن •
 امکان پرینت به صورت دورو اتوماتیک •
 امکان پرینت از گوشی و تبلت اپل  •

:M203dw Pro Laserjet HP Printer  

 203کاره سیاه سفید لیزری اچ پی  پرینتر تک •
 دارای صفحه نمایش رنگی خطی •
 مناسب جهت کارهای اداری و دفتری •
 برگی 250سینی کاغذ ورودی  •
 بهبود بهره وری و امکان اضافه کردن لوازم جانبی •
 چاپ بر روی کاغذ های مختلف •
 به کمک شبکه می توان چاپگر را به اشتراک گذاشتن •
 امکان پرینت به صورت دورو اتوماتیک •
 تبلت اپل  امکان پرینت از گوشی و •

  

  

توانید برای مشاوره و خرید انواع پرینترهای چاپ دو رو با همکاران ما در بخش شما عزیزان می
 .پشتیبانی فروشگاه آنالین مادشاپ تماس برقرار کنید

 

https://store.hp.com/my-en/default/hp-laserjet-pro-m402dw-c5f95a.html
https://store.hp.com/us/en/pdp/hp-laserjet-pro-m203dw-printer

