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 جویی در هزینه چاپ رنگینحوه صرفه

 

شود که شوند و همین کار باعث میبسیاری از مشتریان در چاپ آنالین با مشکالتی مواجه می
ها به کندی به مرحله چاپ برسد، به همین دلیل مجبور هستند که پول بیشتری را سفارش آن

هزینه کنند تا در نهایت سفارش خود را به نحو احسن دریافت کنند. در این مقاله برخی نکات مهم 
های توانید فایلها میوسیله آنکنیم، نکاتی که بهابطه با چاپ آنالین را خدمت شما بیان میدر ر

 .خود را ایجاد و چاپ کنید

 :لیست ارسال فایلچک

های خود؛ به این لیست توجه کنید و از همه نکات موجود در آن برای چاپ لطفًا قبل از آپلود فایل
 بهتر فایل خود استفاده کنید.

 شنرزولو 

که را داشته باشند با بهترین کیفیت چاپ خواهند شد. درصورتی DPI033 تصاویری که 
کمتر باشد در این صورت کیفیت چاپ شما چندان خوب نخواهد بود. همیشه  033از  DPI میزان

 های خود را با بهترین کیفیت چاپ کنید.به این نکته توجه داشته باشید تا بتوانید فایل

 CMYK 

تبدیل کنید. هرگز در این حالت از  CMYK به RGB  های خود را ازکه باید رنگ فایل توجه کنید
 رنگ دیگری استفاده نکنید به خاطر اینکه از میزان دقت رنگی فایل شما کاسته خواهد شد.
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 لب برش 

سانتیمتر به  03تر کنید )لب برش(، بنابراین های کاغذ طرح خود را بزرگخواهید که تا لبهاگر می
 د اضافه کنید. با این کار محصول شما با دقت بیشتری چاپ خواهد شد.هر طرف کاغذ خو

 حاشیه اطمینان 

سانتیمتر از حاشیه کاغذ  03اندازه متون و تصاویر باید در داخل کادرهایی قرار داشته باشند که به
هایی را در خدمات آنالین خود لحاظ چنین قالبهای آنالین ایندور هستند. بسیاری از چاپخانه

 اند.کرده

 خط تیغ 

چسبانید، کنید، یا نواری را روی محصول خود میاستفاده می موضعی UV روکش که ازدرصورتی
الزم است که به خط تیغ توجه کنید، این مورد در چاپ فایل بسیار مهم است. بدین ترتیب الیه یا 

 نوار در محل درستی روی محصول قرار خواهد گرفت.

 سیاه پررنگ  

وند. رنگ سیاهی که آن را روی شهای مختلف رنگی ساخته میرنگ با ترکیبهای سیاهزمینهپس
شود و در حد چشمگیری تأثیرگذار خواهد بود. زمانی که بینید به همان صورت چاپ میمانیتور می

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=70&%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-UV
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کنید توجه داشته باشید که حروف و متون شما از هر فاصله زمینه را با رنگ سیاه چاپ میپس
 معقولی تشخیص داده شوند.

 حروف 

هایی تعلق دارد. باید چنین فایلشوند و باالترین رزولوشن به اینسرعت چاپ میبه PDF هایفایل
 ها وجود دارد.از حروف استانداردی استفاده کنید که در همه سیستم

 

 UV موضعی یا طالکوب 

استفاده شود، یک الیه خاکستری رنگ این  طالکوب موضعی یا UV در سفارشاتی که باید از روکش
 کند.نوع روکش را مشخص می

که نکات باال را رعایت کنید مطمئن باشید که فایل شما با بهترین شرایط و کیفیت چاپ درصورتی
 جویی خواهید کرد.های خود صرفهخواهد شد و بدین ترتیب در زمان و هزینه

 
 چاپ، کاتی در مورد چاپ بهتر، چاپ با بهترین کیفیت، نحوه چاپ باکیفیت :کلمات کلیدی

 


