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 چگونه یک چاپگر خوب بخریم؟

 

 ,HP, Lexmark قیمت از برندهای مختلف مانندباوجود تنوع زیاد چاپگرهای خانگی و ارزان
Canon, Samsung, Epson  و غیره، انتخاب صحیح پرینتر کار دشواری است. در حال حاضر با

تواند توان یک چاپگر خانگی خرید اما آیا این پرینتر میهزار ناموت می 07قیمت بسیار ارزان حدود 
صورت نیازهای شما را پوشش دهد؟ هزینه مواد مصرفی آن چقدر است؟ در این راهنمای خرید به

توانید ها میاند که با در نظر گرفتن آنشدهآوریهم در خرید چاپگر جمعخالصه و سریع معیارهای م
 .پرینتر موردنظر خود را از برندهای متنوع بازار انتخاب کنید

 پرینتر جوهرافشان یا لیزری؟

شود همین سؤال است. بازار مملو از پرینترهای اولین سؤالی که برای هر خریدار پرینتر مطرح می
های براق را چاپ کنند اما توانند نمودارهای رنگی و عکساست. این پرینترها میجوهرافشان شده 

خوبی و خوانایی پرینترهای لیزری چاپ کنند. پرینترهای جوهرافشان ها را بهتوانند نوشتهنمی
ها نیز بسیار بیشتر از پرینترهای باشند و هزینه مواد مصرفی آنبسیار کندتر از پرینترهای لیزری می

 .یزری استل

باشند چون قادر به چاپ صفحات زیاد در زمان پرینترهای لیزری بیشتر مناسب مصارف اداری می
تری دارند. پرینترهای لیزری ها پایین است و دوام طوالنیکم هستند، هزینه مواد مصرفی آن

 .رنگ )سایه و سفید( قادرند متون را باکیفیت و دقت بسیار باال چاپ کنندتک
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تازگی هزار ناموت تهیه کرد. به 057تا  047توان چاپگر لیزری باقیمت بین برای مصارف خانگی می
قیمت پرینترهای لیزری رنگی نیز کاهش جدی داشته است تا کاربران خانگی نیز بتوانند از این 

قیمت است و به همین دلیل استفاده کنند اما مواد مصرفی پرینترهای رنگی هنوز گرانچاپگرها 
 .شودها برای مصارف خانگی هنوز پیشنهاد نمیاستفاده از آن

های مدرسه یا دانشگاه را چاپ کنید پس اگر قرار است کتاب پرینت بگیرید یا تکالیف و گزارش
باشند؛ اما اگر هر از چند گاهی از پرینتر ه برای شما میوسفید بهترین گزینپرینترهای لیزری سیاه

های رنگی پرینت کنید بهتر است از چاپگرهای کنید و دوست دارید تصاویر یا چارتاستفاده می
 .جوهرافشان استفاده کنید

 All-in-One کاره یاچاپگر همه

کنند. این فکس اضافه می اوقات به پرینترهای جوهرافشان یا لیزری، اسکنر وتولیدکنندگان بعضی
شود قادر است فکس ارسال یا دریافت کند، پرینت بگیرد، تصاویر نامیده می All-in-One وسیله که

یا متون را اسکن کند و یا از یک برگه کپی بگیرد. هرچند ممکن است نیازی به برخی از امکانات 
تنها پذیر است چون نهن خانگی توجیهها برای کاربراپرینترهای چندکاره نداشته باشید اما خرید آن
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تر است بلکه جای بسیار کمتری نیز اشغال ها از خرید یک اسکنر و یا فکس جدا پایینقیمت آن
توانید یک پرینتر کنند. قیمت چاپگرهای چندکاره نیز بسیار مناسب است تا جایی که میمی

برای  All-in-One رید چاپگرهایدالر تهیه کنید. درمجموع خ 07را باقیمت حدود  HP چندکاره
 .شوداستفاده خانگی پیشنهاد می

 

  

 پرینترهای چاپ عکس

های خانوادگی خود را چاپ کنید و دوست ندارید تصاویر اگر شما بیشتر تمایل دارید تا عکس
ها بسپارید و قرار نیست با پرینتر خود گزارش و یا نمودارهای کاری را به چاپخانهشخصی خود 
 .توانید یک پرینتر مخصوص چاپ عکس خریداری کنیدچاپ کنید می
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ها بسیار باالتر از این پرینترها قادر به انجام امور مختلف چاپی نیستند ولی کیفیت چاپ عکس آن
معمولی است. توجه داشته باشید که قیمت کاغذ مخصوص چاپ عکس و پرینترهای جوهرافشان 

متر با پرینترهای سانتی 01در  01کارتریج این پرینترها خیلی ارزان نیست و معموالً چاپ هر عکس 
 .ناموت هزینه دارد 0077تا  0777چاپ عکس حدود 
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