
 

 
 

 ساعت روی عکس چاپ

  چاپ ساعت کریستال و ام دی اف

شد. با می نیاز مورد اتاقی و خانه هر در شک بدون که است، چاپ عکس روی ساعت یکی از زیباترین و ضروری ترین هدیه ها

 لوح و سپاس برای توانمی دهید، هدیه عزیزانتان به را آن یا و. کرد چاپ ساعت توان عکس و طرح دلخواه خود را بر رویمی

 .کرد دهاستفا کار و خانه محیط تزیین برای نفیس، قابی ساخت و زیبا طرحی چاپ با توانمی یا و. کرد استفاده آن از افراد از تقدیر

. دکن چاپ ساعت روی بر را تاندلخواه طرح و عکس کیفیت، باالترین با تا است قادر روز فناوری آخرین از استفاده با حامد چاپ

 .دهید سفارش عدد یک توانیدمی حتی شما ندارد، وجود محدودیتی سفارش تعداد در
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 تساع چاپ آنالین سفارش

 :  کریستالی ساعت مشخصات

 لکریستا جنس :

 یسابلیمیشن حرارت نوع چاپ :

  رویه سفید رنگ :

 رمت سانتی 20 در 20 سایز قابل چاپ :

  شستشو با ابر نرم شستشو :

 

 شنگق خاطرات بتونید و بچیند خودتون سلیقه با را تون محیط دکوراسیون بتونید تا شه می باعث ساعت روی هطرح دلخوا چاپ

 اتاق یبرا یا و ببرید لذت تصاویر این دیدن از ثانیه به ثانیه و باشه یاداور براتون لحظه هر رو کردید تجربه که رو ای عاشقانه و

  رین خاطرات شما باشه.ت شیرین یاداور دلبندتان کودک
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 مختلف های سایز در ام دی اف و چاپ ساعت کریستال از میتونید هستید مدرن و خاص تبلیغاتی  و یا اگر به دنبال هدیه ای

  .کنید استفاده ساعت از  برندتون یا و محصوالت تبلغ روش ترین بازدید پر عنوان به و ببرید بهره

 بهترین عنوان به میتوانند و دارند رو تیراژ و تکی چاپ فیت چاپ بهره برده اند و قابلیتکی باالترین از ساعت های سابلیمیشن

 را یمیشنسابل هایساعت که است هاییویژگی از شخصی؛ استفاده یا تبلیغاتی هدایای برای مناسب .بگیرند قرار استفاده مورد هدیه

 کند.ر موجود در بازار متمایز میدیگ انواع از

 .است نموده مدرن، و شیک سابلیمیشن هایساعت دهای تکراری اقدام به تولیبا توجه به نیاز بازار و وجود ساعت حامد چاپ

o کرد اشاره زیر موارد به توانمی ها ساعت های این نوعاز مزیت: 

 و کریستال MDF جنس:

o چاپ مستقیم بر روی متریال 

o کیفیت چاپ بسیار باال 

o امکان چاپ تک و تعداد 

o قیمت بسیار مناسب 

o آل برای هدایای تبلیغاتی یا استفاده شخصیایده 

o دطراحی خاص و منحصر به فر 

 طرح و چاپ عکس امکان

o دلخواه بدون هیچ محدودیت در رنگ و طرح 

o دوام بسیار باال 
 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/

