
 

 
 

 ؟چیست رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 

 لیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟

 لیوان حرارتی یا جادویی

، وقتی مایع داغ عکس چاپ شده روی لیوان است به این معنا که ماگ جادویی همانطور که از نامش پیداست،

با انواع مایعات کار می کند. اعم از آب گرم ، چای ، قهوه و  یجادوی لیوان ن می دهد.ریخته شود، خود را نشا لیوان داخل

شخصی سازی  روی لیوان جادویی که چاپی خود را نشان می دهد. لیوان روی عکس غیره. تا زمانی که مایعات داغ باشد،

محو کنید اما  روی لیوان شده انجام می شود دائمی است. هرگز محو نخواهد شد. می توانید هزاران بار تصویر را

 وجود دارد. روی لیوان همچنان

 لیوان جادویی چیست؟

 مدل در چاپ شما موجود است: 3لیوان جادویی تغییر عکس سفارشی در 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/
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/


 

 
 

 چاپ لیوان جادویی مات:

سیاه است. با ریختن مایع گرم داخل فنجان، عکس بر روی زمینه سیاه نشان داده می شود. این محبوب  لیوان رنگ اولیه

است، و نگه  لیوان مات حبه نظر برسد. سط هوشیار لیوان جادویی است، زیرا رنگ سیاه باعث می شود لیوان ترین انواع

جادوی سیاه در زیر نشان داده  لیوان گقهوه چسبیده است. اثر تغییر رن لیوان داشتن آن را آسان می کند زیرا این الیه به

 شده است:

 

 چاپ لیوان جادویی براق:

براق می باشد. رنگ پیش فرض این فنجان مشکی است. وقتی مایع داغی  حرارتی دارای پوشش لیوان جادویی

ریخته می شود، عکس خودش را روی رنگ زمینه نشان می دهد )که همان رنگ پیش فرض لیوان است(.  نلیوا ندرو

استفاده می  –است  سابلیمیشن چاپ که -ه ماتهای تغییر رنگ سیا نلیوا چاپ با همان روشی انجام می شود که در پچا این

ر ی را در زیچا لیوان تراشیده نمی شود و محو نمی شود. می توانید اثر تغییر رنگ این لیوان هرگز از سطح این چاپ شود.

 مشاهده کنید:

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/
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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixo4WUgvfyAhUXhVwKHaveA48QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587&usg=AOvVaw0AVc9kQkbEYVvFMNjgxuF9


 

 
 

 

 چاپ لیوان جادویی دسته قلبی:

ها را دو چندان کرده است. با قرار دادن هر مایعی در  لیوان ندارای دسته قلبی شکل می باشد که زیبایی ای یحرارت ماگ

است و فناوری چاپی  چاپ خود را نشان می دهد. عکس با رنگهای نامحدود قابل لیوان یشده رو چاپ ، عکسلیوان لداخ

را در زیر  ماگ جادویی است. حرارت دائمی انتقال چاپ استفاده می شود، فناوری لیوان جادویی نروی ای چاپ یکه برا

 مشاهده می کنید:

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%84/


 

 
 

 

 به لیوانهای جادویی پاسخ داده ایم: ما در زیر به برخی از سواالت متداول مربوط

 را می توان با آب شست؟ ماگ های حرارتی آیا -1

را به طور معمول بشویید مانند سایر وسایل آشپزخانه. با این حال، از استفاده از سیم ظرفشویی  لیوان دبله ، شما می توانی

 .کند را خراشیده لیوان حشده روی سط چاپ خودداری کنید زیرا ممکن است عکس

 ؟دائمی است چاپ روی لیوان جادویی آیا -2

انجام می شود دائمی است، با استفاده عمومی و روزمره از بین نمی رود. با این حال،  لیوان که روی سطح چاپی بله ،

 .را از بین ببرد چاپ مطمئن شوید که سطح با هیچ چیز نوک تیز خراشیده نشده است زیرا ممکن است

 ؟تغییر رنگ تغییر پذیر است ییلیوان جادو آیا -3

های دیگر از سرامیک تشکیل شده است. با دقت آن را اداره  لیوان درا بیندازید شکسته خواهد شد، زیرا مانن لیوان ربله ، اگ

 دکنی

 ؟می کند نفنجا روی ندر چه دمایی تصویر شروع به نشان داد -4

درجه  75ید بستگی دارد. اگر دمای مایع بیش از می گذار لیوان قابل مشاهده بودن تصویر به دمای نوشیدنی که داخل

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 .شده است می کند چاپ شروع به نشان دادن تصویر سفارشی که روی آن ماگ حرارتی سانتیگراد باشد ،

 چیست؟ لیوان نجادوی این اثر تغییر رنگ در ای -5

در صورت تماس با ماده داغ مانند با استفاده از جوهر اکسید شده مخصوصی ایجاد می شود که  جادویی این اثر تغییر رنگ

 جلوه می دهد. لیوان جادویی یآب، قهوه، چای و غیره تصویر را در سطح بیرون

 hamedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

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

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

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

د را برای ورا با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خ… و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

 

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/

