
 

 چگونه جوهر سابلیمیشن مناسب انتخاب کنیم؟

همانطور که در مقاالت قبل گفته شد انتخاب مواد اولیه مناسب برای بهتر شدن چاپ و طوالتی شدن عمر 

دستگاه اهمیت زیادی دارد اما چیزی که اینجا مهم است این است که بدانیم چگونه مواد اولیه مناسب را 

د شناخت جوهرسابلیمیشن در تشخیص داده و خریداری نماییم. در این مقاله ما میخواهیم اطالعاتی در مور

اختیار شما قرار دهیم. افرادی که در این حرفه مشغول هستند با این ادعای فروشندگان که جوهرهای ما 

واجه شده اید. برای فهمیدن این موضوع که آیا این گفته حقیقت ی و آمریکایی هستند مچینی نیستند و اروپای

نها دو آدارد یا خیر تنها می توانید به سایته ای اروپایی و آمریکایی مراجعه نمایید تا ببینید که قیمت های 

ا تماما چینی ایران کیان است پس می توان به جرات گفت که این جوهر هبرابر قیمت جوهرهایی مانند 

هستند. البته تمام جوهرهای چینی هم بد نیستند ولی حتما از فروشندگان معتبر خریداری نمایید. پس اولین 

موردی که شما را مستلزم میکند تا جوهر مناسب استفاده شود آسیبی است که به هد دستگاه شما وارد می 

ور بار مالی زیادی که برای شما در پی شود در صورت استفاده از جوهر نامرغوب و نامناسب و همینط

خواهد داشت. از دیگر مواردی که شما می توانید از طریق آن متوجه خوب یا بد بودن جوهر شوید این 

چند راه  تشخیص ازاست که بتوانید تشخیص دهید چقدر با هد دستگاه سابلیمیشن شما سازگاری دارد و این 

متر چاپ بزنید آن هم با زمینه مشکی بعد از آن جوهرهایی  011ودا امکان پذیر است.اول اینکه باید شما حد

که در باک قرار دارد را چک کنید و در آخر بدانید که جوهر مناسب جدا از کیفیت باال دارای قیمت مناسب 

 هم می باشد و مهمترین آن سازگاری با هد دستگاه شما است.

واع و آکبند اروپایی و نیز ان کپی استوکدستگاههای  بزرگترین مجموعه در فروش انواع کپی کاالمجموعه 

چاپ ی الزامات دستگاههای امدستگاههای چاپ و صحافی و مواد مصرفی می باشد.ما در مجموعه خود تم

 و کپی را برای راحتی شما به صورت یکجا فراهم نموده ایم.
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