جذّل هقبیغَ پشیٌتشُبی هْجْد دس ثبصاس ایشاى هِش  ( 29چبپگش ُبی غیشتوبعی )
Cij Printer
( عیغتن پیضّ( DOD printer

هشخصبت

سدیف

 0هیلیوتش
 10هیلیوتش ( تک ُذ )
 1هیلیوتش
 02هتش ثش دقیقَ
ثذّى ثْ
622-022dpi
فقط دس عطْح کبغزی خشک هیشْد

 12هیلیوتش
 11هیلیوتش ( تک ُذ )
 1هیلیوتش
 02هتش ثش دقیقَ
تقشیجب ثذّى ثْ
111dpi
 11-02ثبًیَ

 02الی  02هیلیوتش
 11هیلیوتش
 1/1هیلیوتش
102هتش ثش دقیقَ
ثْی تٌذ MEK
ًذاسد
دس کغشی اص ثبًیَ

ًیبصی ًذاسد
ًذاسد

1
2

ثذّى فشبس هٌفی ّ فقط پشتبة جُْش هیشْد

ًیبصی ًذاسد
ًذاسد
(ثغتي دسپْػ دس هشاقجت سّصاًَ کفبیت هیکٌذ )
ثذّى فشبس هٌفی ّ فقط پشتبة جُْش هیشْد

داسد
داسد

قذست پشتبة جُْش
استفبع چبپ
هیٌیوْم اًذاصٍ فًْت ُب ی چبپی
عشعت چبپ کبسکتش 1*1
ثْی جُْش
سصّلیشي چبپ
صهبى خشک شذى جُْش ثش سّی
هحصْل
تٌظین غلظت
شغتشْی خْدکبس هٌبعت

1
0
0
9
1
6
0

خطب دس ُذ

خطب دس ُذ

تعذد خطبُب

11

کبسثشی عبدٍ ّ دس ُذ فٌی هعوْلی

کبسثشی عبدٍ ّ دس ُذ فٌی هعوْلی

کبسثشی

10

فبقذ فیلتش هیجبشذ
ً 022بصل ّ کیفیت چبپ خیلی ثبال
تقشیجب  1لایر
( ثغتَ ثَ ًْع فًْت اًتخبثی هتفبّت هیجبشذ )
ثذّى تعویش ّ فقط تعْیض کبستشیج

یک عذد فیلتش داسد
ً 101بصل ّ کیفیت چبپ ثبال
تقشیجب  1لایر
( ثغتَ ثَ ًْع فًْت اًتخبثی هتفبّت هیجبشذ )
فقط تعْیض ُذ

ثَ علت داشتي فشبس هٌفی دس عیغتن اهکبى
آلْدگی ثیشتش اعت
خطبی شبسژ  ،خطبی ّلتبژ ثبال ،خطبی غلظت
ّ ....
کبسثشی عخت ّ دس حذ فٌی خیلی خْة ًیبص
داسد
چٌذیي عذد فیلتش داسد
یک ًبصل ّ چبپ ثصْست ًقطَ ًقطَ هیجبشذ
تقشیجب  0لایر

آلْدگی دس جُْش

12

فیلتشُبی جُْش
ًْع ًبصل ُب
قیوت ُش چبپ هعوْلی دّ خط
( هْاد هصشفی شبهل حالل ّ جُْش )
ُضیٌَ ًگِذاسی

10
19
11
16

ایشاًی حذّد  1222222تْهبى
چیٌی حذّد  1122222تْهبى
اسّپبیی  10222222تْهبى
اعتفبدٍ دس عطْح ًفْر پزیش ّ خشیذ ًْع ایشاًی

ایشاًی اص  6222222تْهبى تب  11222222تْهبى
چیٌی اص  2222222تْهبى تب  10222222تْهبى
اسّپبیی حذّد  11222222تْهبى
اعتفبدٍ دس عشعت ُبی هتْعط ّ خشیذ ًْع ایشاًی

قیوت اًْاع جت پشیٌتش ُب

10

ًتیجَ گیشی ًِبیی

11

قیوت کبستشیج هخصْص کبغز ّ کبستي ( ًفْر پزیش )
آى دس هذل ایشاًی اسصاى اعت  -قیوت کبستشیج
هخصْص  PVCآى فْق العبدٍ ثبال هیجبشذ ّ دس
ٌُگبم فشّػ ثیبى ًویشْد -
(کبتشیج ُبی خبسجی آى  CHIPداسًذ ّ دسًتیجَ
کبستشیج کبغزی آى ًیض گشاى اعت )

قیوت ثشد ُب ّ قطعبت حغبط خبسجی آى خیلی ثبال هیجبشذ

هشاقت ثبشیذ

12

HP printer

 12دسصذ قیوت دعتگبٍ پظ اص اتوبم گبساًتی
( فیلتشُبی تعْیضی آى خیلی گشاى )
ایشاًی ًذاسد
چیٌی اص  01222222تْهبى ثَ ثبال
اسّپبیی اص  0222222تْهبى ثَ ثبال
اعتفبدٍ دس عشعت ُبی ثبالی 11222
هحصْل دس عبعت ثغیبس هٌبعت هیجبشذ
خذهبت خیلی هِن اعت ّ اص ًوبیٌذگی آى
کبهال هطوئي شْیذ
( اص فشّشٌذگبى ّاعطَ ُیچ دعتگبُی سا
خشیذاسی ًٌوبییذ )

عپٌذافضاس تْلیذ کٌٌذٍ جت پشیٌتشُبی صٌعتی هذل عیغتن پیضّ(  ّ ) SA720هذل  ّ ) SA800 ( HPچبپگشُبی تخن هشغ ثب تکٌْلْژی ) SA860 ( HP

