
 
 ترانس چند لیزر حرارت انتقال کاغذ با سفارشی های لیوان ایجاد نحوه

 

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

 تزئینی

  کاغذ انتقال حرارت لیزرینحوه چاپ لیوان با 

یکی  نسابلیمیش هاگرچ –ندارید؟ درست است  سابلیمیشن نیازی به چاپگر سفارشی لیوان روی عکس چاپ آیا می دانید برای

ما قصد داریم روش دیگری را با استفاده و شخصی است،  سفارشی لیوان چاپ روش های موثرترین و ترین از محبوب

چند ترانس به شما نشان دهیم. برای کسانی که چاپگر سابلیمیشن ندارند، یا اگر به دنبال  کاغذ انتقال حرارت و چاپگر لیزری از

محصوالت  یک روش عالی برای ایجاد چند ترانس خود هستید، چاپگر لیزری استفاده های اضافی برای

لیوان  روی است. و همانطور که از نام آن پیداست، با مولتی ترنس نه تنها می توانید لیوان های سرامیکی پچا دمانن سفارشی

زری با چاپگر لی ایجاد لیوان کنید. چاپ و موارد دیگر چوب ،آلومینیوم سخت بیشماری از جمله روی سطح کنید بلکه ها چاپ

 نمایید. چاپ دلخواه خود را ماگ آسانی میتوانید در منزل می باشد. به چاپ عکس روی لیوان یکی دیگر از روشهای

 چاپ لیوان به روش چند ترانس در مقابل سابلیمیشن

قرار می گیرد؟ آیا یکی بهتر از دیگری است؟ این یک سوال عادالنه است  سابلیمیشن در برابر چند ترانس بنابراین چگونه

بزرگ برای استفاده از چند ترانس وجود  مزیت وموافق و مخالف هستند. د جادویی یا حرارتی های لیوان چاپ با سابلیمیشن و

ی پل قدیمی استفاده کنید. نه فقط در مواردی که دارای پوشش لیوان سرامیکی می توانید از آن در هر دارد. اول اینکه شما

در گوشه و کنار خود دارید که از یکی دیگر از تأمین کنندگان  لیوانهایی رهستند. این بدان معناست که اگ استر

د ، این مسئله خاصی نیست. آنها همه یکسان کار خواهند خریداری نشده اند و احتماالً چند روکش نیستن سابلیمیشن جایگاههای

تونر  چاپگر لیزری می کنید به شرطی که با چاپ زنی –قرمز ، آبی ، سیاه  – روی لیوان های رنگی ، چند ترانس کرد. دوم، با
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تهیه  را با چند ترانس لیوان های سفارشی چاپ دکنید. اگر چاپگر لیزری تونر سفید ندارید، همچنان می توانی چاپ OKIسفید 

 محدود می شوید. رنگ روشن یا لیوان های سفید کنید، اما فقط به

 ایجاد لیوان با چاپگر لیزری

لی اص مزایای کنید. با این حال، چاپ )یا لیوان های بسیار روشن( روی لیوان های سفید ، فقط می توانیدسابلیمیشن با

یدا کنید و را می توانید پ باالترین کیفیت های با چاپ است. با سابلیمیشن، برخی از چاپ سابلیمیشن به صورت کیفیت / دوام

کنید. اکنون اشتباه نکنید، چند ترانس به شما امکان می  چاپ را با وضوح باال عکس های تمام رنگی می توانید

 می کند.را در این قسمت پیدا ن سابلیمیشن کنید. اما هیچ چیز چاپ بسیار زیبا را تصاویر دهد

با روکش چند الیه قرار می  روی یک لیوان خود را بر تصویر ، دوام است. هنگامی کهسابلیمیشن دومین مزیت عظیم 

باقی می ماند. هنگام فشار دادن چند ترانس،  لیوان یشما در پوشش جاسازی می شود و در آنجا برای ماندگار تصویر دهید،

است، اما با این وجود خطر  ماشین ظرفشویی و مناسب برای با دوام ، و اگرچه قرار می دهد لیوان سطح روی کاغذ طرح را

 خراشیده شدن یا از بین رفتن طرح به مرور زمان وجود دارد.

 به طور خالصه ، هر دو روش بسته به تجهیزات و ملزوماتی که دارید و نیازهای مشتریان عالی هستند.

 وش چند ترانس استفاده کنم؟به ر چاپ لیوانزخوب، پس چگونه می توانم ا

چاپ لیوان  یبحث کردیم. بیایید در مورد چگونگ سابلیمیشن بسیار خوب، بنابراین اکنون که ما در مورد چند ترانس در مقابل

خود با استفاده از کاغذ انتقال لیزر چند ترانس اشنا شویم. ابتدا اجازه دهید آنچه را که شما نیاز دارید بررسی  های سفارشی

 یم.کن

 مواد موردنیاز برای چاپ لیوان:

 یک چاپگر لیزری -1

است که یک سیستم مبتنی بر تونر است.  چاپگر لیزری ، یکساخت لیوان های سفارشی تجهیزات اصلی شما برای شروع

 Cyan (C)  ،Magenta (M)  ،Yellow (Y)است. این موارد مخفف  CMKWTیا  CMYK  ،CMYWTدارای تونر 

 ،Black (K و )White (WT است. چاپگرهای لیزری با چاپگرهای جوهر افشان که بیشتر در خانه ها یافت می شوند و )

 از جوهر مایع استفاده می کنند متفاوت است. اگر مطمئن نیستید چه چاپگری دارید، توصیه می کنیم با سازنده مشورت کنید.



 

شده اند، بسیار  طراحی و لباس لباس ترا که برای تزئینا OKIبا مولتی ترنس، ما پرینترهای لیزری تونر سفید  چاپ برای

ها  لیوان چاپ روی در چند ترانس مانند مزایای چاپ توصیه می کنیم. فقط با یک چاپگر تونر سفید قادر خواهید بود که به تمام

چاپ  را می دهند، که برای چاپ شیب به شما امکان چاپگرهای تونر سفید رنگ تیره دست یابید. عالوه بر سطوح و

خود را  چاپ لیوان های سفارشی معمولی، شما همچنان می توانید CMYK چاپگر لیزری مورد نیاز است. با یک عکس

توانید روی  بردار با رنگهای پررنگ محدود خواهید شد و فقط می تصاویر داشته باشید. اما در درجه اول فقط به

 کنید. رنگ روشن چاپ های لیوان

 پرس لیوان یا اجاق گاز و لوازم -2

ید پرس یا اجاق گاز همرفت نیز نیاز خواه لیوان کبا سابلیمیشن، برای انتقال گرما به ی چاپ لیوان های سفارشی دقیقاً مانند

 برای اجاق گاز لیوان ک، یپرس لیوان استاندارد برای گرمایی داشت. شما همچنین به لوازم زیر احتیاج دارید: یک عنصر

 .طرح چاپ شده روی لیوان فت و نوار حرارتی برای چسباندنهمر

 کاغذ انتقال حرارت لیزر چند ترانس  -3

شما همچنین به یک چیز مبتنی بر کاغذ نیاز خواهید داشت. چند ترانس یک کاغذ انتقال یک مرحله ای است که مخصوصا 

، می توانید روی سطوح مختلف دیگری یوانل برای ایجاد سطوح سخت و پرینترهای لیزری ساخته می شود. عالوه بر

 کنید. چاپ زنی

 بستر شما )لیوان( -4

کش با رو ماگ ه، شما بسابلیمیشن شماست! به یاد داشته باشید، برخالف لیوان آخرین چیزی که به آن نیاز خواهید داشت

لیوان  ز هرمخصوص نیاز ندارید. بعالوه، اگر از چاپگر تونر سفید استفاده می کنید، می توانید ا

استفاده می کنید، می خواهید به یک رنگ سفید  CMYKو غیره استفاده کنید. اگر از چاپگر  سبز ، قرمز ، سیاه مانند رنگی

 یا روشن بچسبید.

 بسیار خوب، لوازمم را پیدا کردم. بیا انجامش بدیم!

کنون مراحل شما را طی کنیم تا بسیار شخصی شماست! بیایید ا ایجاد لیوان سفارشی انتظار تمام شد این مراحل

 ایجاد کنیم! سفارشی یک

 چاپگر خود را روشن و تنظیم کنید. .1



 

ظیم کنید. تن چاپ خود، به عنوان یک فید مستقیم چاپگر ما توصیه می کنیم در صورت وجود ، از طریق سینی چند منظوره

 ار دهید.قر User Type 1یا  Transparency  ،Film / Foilرسانه کاغذی خود را روی 

 طرح خود را به چاپگر ارسال کنید. .2

یا برنامه طراحی دیگری که استفاده می کنید به  Adobe Photoshop / Illustrator  ،CorelDRAWخود را از  طرح

ارائه می دهد، بنابراین  A4است. چند ترانس را در  تصویر آینه در حالت چاپ چاپگر ارسال کنید. اطمینان حاصل کنید که

خود را روی یک صفحه قرار دهید. پس از آماده شدن برای انتقال آنها را برش دهید. بنابراین هیچ ضایعات  تصاویر می توانید

 White،  رنگ تیره یا لیوان سیاه اکاغذی وجود ندارد! اگر با مولتی ترنس کار می کنید، اطمینان حاصل کنید که هنگام کار ب

Fill Upto  تغییر دهید. ٪300را تا 

 اصالح و پیوست .3

فاده با است لیوان هبرش دهید. کاغذ را ب لیوان خارج کرده و متناسب با اندازه چاپ شده خود را از سینی چاپ ، کاغذچاپ زپس ا

 ایمن کنید. حرارتی از نوار

 فشار گرما! .4

ثانیه تنظیم کنید. ما توصیه می کنیم با فشار محکم  180ت و زمان خود را روی درجه فارنهای 284را روی  گرما دمای فشار

فشار دهید. )مدل های پرس متفاوت هستند ، بسته به مدل شما ممکن است دستورالعمل های گرمایش تغییر کند( هنگامی که 

ل کنید که فشار شما ثابت است و خود را در فشار گرم قرار دهید. اطمینان حاص لیوان پرس به دمای توصیه شده رسیدند،

 تایمر شمارش معکوس را فشار دهید.

 لیوان را بردارید، در آب سرد فرو کنید .6

، در آب سرد فرو کنید. روی لیوان خود را با انتقال هنوز لیوان خود را از فشار خارج کنید. لیوان وقتی تایمر خاموش شد،

 را با دقت بردارید و سپس آن را با یک حرکت صاف و سازگار منتقل کنید. خود حرارتی هنگامی که کاغذ انتقال نرم شد، نوار

 HIX 11 ozمانند  لیوان خود را درون لیوان سثابت می مانند. سپ 3-1اگر از اجاق گاز همرفت استفاده می کنید، مراحل 

دقیقه آن را بپزید.  6-5رای مدت درجه فارنهایت تنظیم کرده و ب 300فر خود را روی  ماگ اونس بسته بندی 15قرار دهید. / 

ا ر کاغذ حرارتی را از روی بسته بندی برداشته، در آب سرد قرار دهید و وقتی نرم شد، لیوان پس از خاموش شدن تایمر،

 بردارید و سپس آن را با یک حرکت صاف و سازگار انتقال دهید.



 
 آماده سازی لیوان

محدود  نلیوا را در منزل به راحتی انجام دهید. فراموش نکنید، چند ترانس فقط به ایجاد لیوان با چاپگر لیزری اکنون آماده اید

های قابل قبول در برابر گرما و موارد دیگر  پالستیک ، شیشه ، سرامیک ،چوب هنمی شود. این مقاله همچنین می تواند ب

 منتقل شود. امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

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

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

 تکار بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت، ویزیت،

 میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود آنالین سفارشات

  

 لیوان تزیین نحوه
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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/%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/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/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 

 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 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 

 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

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
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/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
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/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 

 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...

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

