
 

 دهیم انجام خانه در سابلیمیشن با را لیوان چاپ سازی شخصی چگونه

 

 . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

 فرش تابلو چاپ

وجود دارد،  پرفروشی یسازی محصول شده اید، خواهید دید که اگر مورد سفارش سفارشی اگر به تازگی وارد دنیای

چاپ  وجود دارد اما بیشترین استفاده و همچنین بهترین نتیجه برای چاپ لیوان است. تکنیک های زیادی برای لیوان همان

 ، سابلیمیشن است.لیوان

 ها را با سابلیمیشن سفارشی کنیم و هزینه آن چقدر است؟ لیوان چگونه

ها و طرح های ابرقهرمانان، فیلم ها،  عکس اکه با نقش و نگارهای زیبا ی های شخصی وجود دارد لیوان مطمئناً در کمد شما

مورد عالقه خود به شما هدیه داده اند. شما همیشه فکر کرده اید که  لیوان نسریال ها یا شخصیت هایی که آن را به عنوا

 می شود. پسابلیمیشن چا می شود، خوب، بیشتر اوقات با استفاده از تجهیزات لیوان چاپ چگونه یک

 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یجادوی یا حرارتی لیوان چاپ آنالین سفارش

 ی گالر

چیز بسیار پیچیده یا گران قیمتی است، بلکه برعکس، این یک تکنیک است  تجهیزات سابلیمیشن چاپ لیوان تصور نکنید که

 که در دسترس هر کارآفرین یا شغلی است.

 چگونه لیوان را چاپ کنیم؟

 به موارد زیر نیاز دارید: چاپ روی لیوان عبرای شرو

 چاپگر سابلیمیشن
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 نسبتاً کوچک است و می توانید آنرا با همان اندازه پوشش دهید. چاپ استفاده کنید زیرا ناحیه A4می توانید از سایز 

 

 جوهر سابلیمیشن

آنها جوهرهای خاصی هستند که با تبدیل دما به گاز واکنش نشان می دهند و در پلیمر پلی استر ادغام می شوند. تا حدودی  

 پیچیده به نظر می رسد اما خواهید دید که اینگونه نیست.

 کاغذ سابلیمیشن

برای ثابت کردن  نوار حرارتی خارج می کند. فنجان لاین کاغذ است که جوهر را نگه می دارد و آن را با دمای داخ 

 بدون سوختن استفاده می شود. حرارت شده در ماگ و مقاومت در برابر درجه چاپ کاغذ

 پرس حرارتی لیوان

 ناصر گرمایشی قابل تعویض شروع کنید.اصلی با ع ماگ کانواع مختلف وجود دارد اما شما می توانید با ی

ها را شروع  لیوان ندالر می توانید روند سابلیمیش 500اگر هر آنچه را که نیاز دارید اضافه کنیم، می بینید که با کمی بیش از 

،  Aد دارد: وهای سفید خام با درجه کیفیت باال استفاده کنید. کیفیت های مختلفی وج لیوان زبا کیفیت عالی ا چاپ کنید. برای

AA  ،AAA  کیفیت دوم از کیفیت باالتری برخوردار است. آنها اساساً از نظر کیفیت پوشش و یکنواختی سطح آن متفاوت ،

 1.50اال حدود با کیفیت ب لیوان هستند، که مهر زنی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر استفاده و شستشو را تضمین می کند. یک

 دالر قیمت دارد.

 احی و چاپ کاغذ سابلیمیشننحوه طر

 صحیح آنها را توضیح خواهیم داد. چاپ نیاز دارید، نحوه چاپ لیوان اکنون که همه چیز را برای



 

آن متفاوت  چاپ ، حداکثر سطحلیوان کنیم، طراحی خواهیم کرد. بسته به هر لیوان چاپ ابتدا آنچه را که قرار است روی

سانتی متر است. اگر می خواهید از  9.5×  20 چاپ ازده اونسی، منطقهی لیوان خواهد بود. اما بیشترمتداول در

طرح را در هر صفحه قرار دهید. به یاد داشته باشید  3بیشترین بهره را ببرید، می توانید حداکثر  A4 سابلیمیشن کاغذهای

 .طرح را بچرخانید( چاپ زقبل ا که باید حالت آینه را در گزینه های چاپگرخود فعال کنید )اگر چنین گزینه ای را ندارید،

 ، طرح را ببرید تا با قیچی یا گیوتین مهر شود.چاپ پس از

 محکم کنید تا هنگام اتو کشیدن حرکت نکند. نوار حرارتی قرار دهید و آن را با لیوان زکاغذ را در مرک

ا در دمای اتاق نگه دارید تا خیلی سرد ر لیوان ثانیه برنامه ریزی کنید. مهم است که 180درجه گرم کنید و  200اتو را روی 

نباشد زیرا در غیر این صورت بر پارامترهای اتو تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، در زمستان اگر مواد را در جای خیلی 

 سرد نگهداری کنید، ممکن است نیاز به کمی زمان داشته باشید.

 .را روی توری قرار دهید و فشار متوسطی ایجاد کنید فنجان

، مراقب باشید که خود را نسوزانید، کاغذ را به سرعت بردارید. برای دستیابی به نتایج بهتر و جزئیات اتو پس از اتمام زمان

 ی( یا استفاده از فن خنک کنید.لیوان شیشه ا زرا با غوطه ور شدن در آب گرم )به ج ماگ هدقیق تر، توصیه می شود ک

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع تساخ

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

 ارسال ام برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/


 

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 
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 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 
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 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی
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 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...
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