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شايد انتخاب پرينتري براي  شوند. در عين سادگي ي بازار مي هاي مختلفي طراحي و روانه در انواع و كالس پرينترهاي ليزري

 شاملي توليد پرينترهاي ليزري  زمينه هاي سرشناس در باشد. شركت استفاده در منزل و يا محيط كار امري بسيار پيچيده

HP و Canon ژاپنيته شركت است. البbrother  كند. در خريد پرينتر ليزري بايد ي بازار مي هم پرينترهاي خوبي را روانه 

 .پردازيم مي ها يك به بررسي آن به چندين نكته را در نظر داشت كه در ادامه يك

 توان كاري

ي  ينتر است كه بر اساس استفادهتوان كاري پر شوند. اولين مورد در اين زمينه هاي مختلفي طراحي مي پرينترها در كالس

اداري  هاي خانگي، خانگي سنگين، اداري سبك و شود. در اين قسمت پرينترها در مدل مي طراحي شده براي پرينتر تعيين

پرينتر است. توان كاري پرينتر معموالً با عددي بين  كننده در اين زمينه توان كاري ي تعيين شوند. نكته بندي مي سنگين دسته

خوبي براي انتخاب  شده توسط شركت سازنده معيار  شود. البته شايد ميزان اعالم بيشتر عنوان مي و حتي 100,000تا  1000

اول به حجم سيني ورودي پرينتر دقت كنيد. پرينترهايي كه براي  ي ي ما به شما اين است كه در مرحله پرينتر نباشد. توصيه

اين ميزان با افزايش توان  .برگ هستند 100ورودي كاغذ خود تنها پذيراي  شوند معموالً در سيني طراحي مي مصارف سبك

ترين مصارف ساخته  برگي است براي سبك 100پرينتري كه داراي سيني  توان گفت شود. در واقع مي كم بيشتر مي پرينتر كم

يم. اين پرينترها توان بيشتري خور برمي برگي 150هاي  بهتر است در منزل استفاده شود. كمي باالتر به سيني شده است و

مصارف  برگ به باال هم براي 200خانگي و يا سبك اداري مناسب هستند. پرينترهاي  هاي متوسط داشته و براي استفاده

 1000هاي مجزايي تا سقف  ها ناكافي است و سيني آن اند. البته پرينترهايي هم داريم كه اين مقادير براي ه اداري طراحي شد

توانيد حتي در  مي شايد براي شما اين سوال پيش بيايد كه سيني چه اهميتي دارد و شايد بگوييد دهند. حال برگ ارائه مي

ز پرينتري با توانيد ا از پرينتري داشته باشيد. در اين كه مي ي سنگيني هاي كمتر هم مكرر كاغذ پر كنيد و استفاده سيني

تجاوز از اين ميزان  كار سنگيني بكشيد شكي نيست اما هر پرينتر توان كاري مخصوصي دارد و در صورت ظرفيت سيني كم

 .ظرفيت كاري خود را با پرينتر مشخص كنيد ي اول پرينتر خيلي زود از كار خواهد افتاد. پس در مرحله

 كاره يا چندكاره پرينتر ليزري تك

ي شما عزيزان از اين  ما بر اين است كه همه روند شكي نيست. فرض رينترهاي ليزري براي چاپ متن به كار ميدر اين كه پ

تخصصي  كاره تهيه كنيد كه به صورت انتخاب پيش رو داريد. اين كه پرينتري تك 2شما  موضوع آگاه هستيد. در اين مرحله

هاي اسكن، كپي و در برخي  تواند قابليت عالوه بر پرينت مي اره برويد كهپردازد، يا اين كه به سراغ پرينتري چندك به پرينت مي

چه شايد براي مثال  اگر .هاي اسكن و كپي در پرينترهاي چندكاره بسيار مفيد هستند ارائه دهد. قابليت ها فكس را هم مدل

ه شايد! قابليت فكس هم در برخي اسكنرهاي تك را نداشته باشد؛ البت قابليت اسكن پرينترهاي چندكاره امكانات و كيفيت

ي  شده  مفيد است و البته قيمت تمام ها در كنار پرينتر شود. به نظر ما كه بودن اين قابليت چندكاره تعبيه مي پرينترهاي
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ا نياز پيد ها به آن  حاضر نيازي به اسكن و كپي يا فكس نداشته باشيد، شايد در آينده دهد. اگر در حال پرينتر را افزايش مي

 .كنيد

 اتصاالت

ي كاربري نقش مهمي   دهند كه در بهبود تجربه مي هاي متنوعي را ارائه ي اصلي خود ويژگي پرينترهاي ليزري در كنار وظيفه

تمامي پرينترها به صورت  كند. اولين مورد در اين زمينه اتصاالت دستگاه است. تقريبا تر مي آسان دارد و استفاده از دستگاه را

هاي قديمي باشد و درگاه اصلي در آن از  هستند. مگر اين كه پرينتر از نسل براي اتصال به رايانه USB داراي درگاهفرض  پيش

دهند. درگاه شبكه به  را ارائه مي Ethernet هاي ديگري مانند درگاه شبكه پارالل باشد. پرينترهاي مختلف درگاه نوع

كافي  ي خاصي متصل كنيد. تنها و ديگر نيازي نيست تا دستگاه را به رايانهكند  مي گذاري پرينتر را در شبكه آسان اشتراك

 .در شبكه بتوانند به راحتي از آن استفاده كنند هاي موجود ي رايانه ي خود قرار دهيد تا همه است تا پرينتر را در شبكه

ي اول به كاربر  سيم در درجه اتصال بي شود. مي هاي جديدتر به وفور يافت است كه در مدل WiFi سيم قابليت ديگر اتصال بي

ها  سيم در پرينتر بي هاي خود را چاپ كند. اتصال هاي همراه هوشمند و تبلت اسناد و فايل از تلفن دهد تا با استفاده اجازه مي

گيرد. در حالت اول پرينتر به صورت  صورت مي (Wireless Direct) صورت غير مستقيم (تحت شبكه) و مستقيم 2به 

سيم خود را  ي بي ابتدا شبكه سيم تلفن همراه متصل شود. در اين حالت بايد با استفاده از مودم يا روتر بي تواند به ستقيم نميم

در  .سيم به پرينتر بفرستيد اين شبكه متصل كنيد تا بتوانيد اسناد را به صورت بي اندازي و سپس تلفن همراه و پرينتر را به راه

سيم  ي بي نام دارد نيازي به شبكه Wifi Direct يا Wireless Direct شود و الت جديدتر ديده ميحالت دوم كه در محصو

و مستقيم  تواند بدون واسطه همراه هوشمند مي  كند. در اين حالت تلفن را بازي مي Access Point نيست و پرينتر خود نقش

نياز  سيم و همچنين كابل و سيم بي و روتر بي  از مودم بر رابه پرينتر متصل شود. اين قابليت بسيار كاربردي است زيرا كار

ي پرينتر در  هاي سازنده شركت اي داشته باشيد. معموالً در هنگام خريد پرينتر به اين نكته توجه ويژه كند. پس بهتر است مي

به معناي  w ساخت كانن حرفw 217دهند. براي مثال در پرينتر  را قرار مي w سيم خود حرف التين هاي داراي اتصال بي مدل

پرينتر بايد سري به جدول مشخصات  سيم سيم است. البته براي اطالع از مستقيم يا غير مستقيم بودن اتصال بي بي اتصال

  .محصول بزنيد

 Duplex  رو چاپ دو

صورت دورو است. در گذشته پرينترها فقط بر يك  يكي ديگر از مواردي كه در پرينترها اهميت بسياري دارد قابليت چاپ به

كاربر حتما الزم  موارد آورد. اما در برخي از رو در مصرف كاغذ اتالف زيادي را به وجود مي يك كردند. چاپ روي كاغذ چاپ مي

مجبور است تا ابتدا بر يك روي كاغذ به صورت صفحات يكي در  دارد كه در هر دو روي كاغذ چاپ كند. در اين حالت كاربر

گير بودن  اين كار عالوه بر وقت .مانده را بر روي ديگر چاپ كند رو كرده و اعداد باقي و  ها را پشت سپس برگه ميان چاپ كند و

اين مشكالت را برطرف  Duplex ها در آن وجود دارد. پرينترهاي برگه س است و احتمال اشتباه چاپ شدنبسيار حسا
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بسيار خوشايند است اما   Duplexدهند. قابليت به صورت اتوماتيك كار چاپ روي هر دو سمت برگه را انجام مي كنند و مي

 .گذاريم ي خودتان مي خاص نداريم و انتخاب را به عهده ي مورد توصيه نقش مهمي در افزايش قيمت دستگاه دارد. در اين

 ADF ي خودكار تغذيه

ي  خواهيد با استفاده از پرينتر چندكاره ميايد و  گرفته ي دانشگاهي را از دوست خود به امانت برگ جزوه 100تصور كنيد كه 

را فشار دهيد  Copy ي دكمه ها را در دستگاه قرار دهيد و تك برگه كپي كنيد. حال تصور كنيد كه بايد تك ها را تان آن خانگي

ادي را هم دستگاه قرار دهيد. سواي اين كه خسته خواهيد شد زمان زي برگ را بايد به همين شكل در 100تا برگه كپي شود. 

هاي بشر  راه را براي كاهش فعاليت پاي دستگاه صرف كنيد. نگران نباشيد، فناوري و تكنولوژي اين مشكل را هم حل و بايد در

 دقيقا در چنين شرايطي به كمك شما خواهد آمد. در اين حالت تنها كافي است ي خودكار هموار كرده است. سيستم تغذيه

ها را يكي پس از ديگري  اتوماتيك برگه صوص تغذيه خودكار قرار دهيد تا دستگاه به صورتهاي خود را روي سيني مخ برگه

كند.  مي برگ را پشتيباني 35ها تا  ظرفيت محدودي دارد و در بيشتر دستگاه ADF سيني وارد دستگاه كرده و كپي كند. البته

كمي حساس  ADF اين مورد اين است كه سيستم ري ديگر د برگي هم در بازار موجود است. نكته 50هاي  با اين حال مدل

كنند. به  خورده در دستگاه گير هاي كهنه و تا نو در آن استفاده شود. ممكن است برگه هاي صاف و بوده و بايستي از برگه

 .داشته باشد ADF اعتقاد ما بهتر است دستگاه شما

 سرعت و كيفيت چاپ

توان گفت كه اين وضوح براي چاپ متن  و مي كنند براي چاپ استفاده مي dpi 600پرينترهاي ليزري معموالً همگي از وضوح 

چاپ  رسد. با اين حال بسته به نوع فناوري چاپ پرينتر كيفيت است كافي به نظر مي ي اصلي پرينترهاي ليزري كه وظيفه

. شود كيفيت به ندرت يافت مي هاي كم دارند و مدل ي پرينترهاي ليزري كيفيت چاپ خوبي تواند متفاوت باشد. البته عمده مي

پرينترهاي  .اهميت باشد تواند مهم يا بي بسته به ميزان حجم كاري كه داريد سرعت چاپ مي .ي ديگر سرعت چاپ است مسئله

كنند سرعت چاپ  البته چندين مدل هم هستند كه ادعا مي .دهند برگ در دقيقه را ارائه مي 30تا  10ليزري سرعتي برابر با 

بيشترين سرعت ممكن  هاي سازنده شده توسط شركت رود. با اين حال ارقام اعالم تر ميدقيقه هم فرا برگ در 30ها از  در آن

شايد در عمل به اين سرعت نرسيد. با توجه به مقادير باال  دستگاه در كمترين وضوح و براي متن خالي است. در نتيجه

 .برگ در دقيقه تهيه كنيد 20كه دستگاهي با سرعت چاپ بيش از  ي ما اين است توصيه

 پرينتر ليزري رنگي

توانند به چاپ عكس بپردازند. اين تصور تا همان حد  مي برخي از افراد اين تصور را دارند كه با خريد پرينتري ليزري و رنگي

نكنيد كه پرينترهاي  توانيد با پرينترهاي ليزري رنگي عكس هم چاپ كنيد اما فراموش هست. بله مي ، غلط همكه درست است

برايتان پيش بيايد كه پس براي چه قابليت چاپ رنگي در پرينترهاي  اند. شايد اين سوال ليزري براي چاپ عكس طراحي نشده
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هاي  اشكال گرافيكي و عكس چاپ بروشور، كاتالوگ حاوي متن و شده است؟ پرينترهاي رنگي و ليزري براي ليزري تعبيه

 عكسي تمامي صفحه به صورت رنگي چاپ كنيد اما لطفا انتظار اين را نداشته توانيد روند. با اين پرينترها مي محدود به كار مي

  .باشيد تا كيفيت چاپ مانند كيفيت چاپ پرينترهاي جوهرافشان باشد
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