
 

 

 

  

 

 

 

  11A-51AHPدکتر بلید 

 ؟بلید چیست

اضافه را از سطح درام که موظف به  نوعی الستیک الکتریکی خنثی است که در هنگام پایان روند چاپ ، تونر بلید
کند تا در نوبت بعدی عملیات چاپ، تونر اضافه روی سطح کاغذ نریزد. تمیز می انتقال تونر به سطح کاغذ است 

شود و الزم است مخزن فوق، به  منتقل می    ارتریج قرار دارد ـه مخزن خاصی که در کـای اضافی بـونر هـاین ت
 شده حساب شود که همواره تونر به مقدار مشخص و  اعث میـب هـدر حقیقت این تیغ  تناوب باز و تخلیه شود.

 .مگنت برسد ای به

 ؟دکتر بلید چیست

خود  سطح مگنت رولر است. وظیفه   ه نوعی همکار بلید بوده و کارش تمیز کردن تونر موجود برـب دکتر بلید
مگنت  درام است. اصطکاک ایجاد شده توسط داکتر بلید که در جهت مخالف ر هدایت تونر بر سطح ـمگنت رول

زدن ضربه به این قطعه و خصوصاً به دکتر بلید،  اـگردد. ایجاد خراش ی ارژ تونر میـاعث تجدید شـرولر است، ب
 .هم خواهد زد کل کیفیت چاپ را به

 ؟چیستوظیفه ی دکتر بلید 
ارژ ـه شـروی مگنت و کمک کردن ب موجود تونر پرینتر و فتوکپی های لیزری، تنظیم مقدارکار دکتر بلید در 

 .است درام تصویر رویونر برای توسعه نهایی ـالکتریکی ت
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 ؟ مشخصات یک دکتر بلید باکیفیت چیست

 ی میزان سخت 

 برش صاف 

 ابعاد دقیق 

ویژگی مطلوب باشند، می توان گفت این دکتر بلید بخوبی تولید شده است و در  3اگر تمام این 
ه مگنت از ـت بـر بلید قدرت خود را نسبـر دکتـایت کیفیت چاپ خوبی را تحویل می دهد. اگـنه

ه ـد کـذوب کمتری دارن  هـونر ها درجـر ایجاد می شود. اکثر تـت چاپ تغییـدست بدهد، در کیفی
کارتریج  شوند. این حالت باعث افت شدید کیفیت دری م ر بلیدـه دکتـاعث گیر کردن و چسبیدن بـب

می شود. توصیه می شود از دکتر بلیدی استفاده شود که بخوبی روکش پلیمر شده است و تونر 
 .براحتی به آن نچسبد

 .تیغه دکتر بلید، از جنس فوالد و در بعضی دیگر از جنس پالستیک استدر بعضی از پرینترها، جنس 

 : HP 51A-11Aویژگی های دکتر بلید 

 برند سازگار  :HP 

 : دستگاه های سازگار HP 2410, 2420, 2430, P3005, P3010, M3035, M3027  

 کارتریج های سازگار  :HP 2610A, 6511A, 7551A – Canon 310,71 

  چینساخت کشور :  

 : 11A -HP 51Aدکتر بلید مشخصات

 HP برند

 HP 2410, 2420, 2430, P3005, P3010, M3035, M3027  دستگاه های سازگار

 HP 2610A, 6511A, 7551A – Canon 310,71 کارتریج های سازگار

 چین ساخت کشور

 


