
 

 داد انجام لیوان روی را سابلیمیشن چاپ توان می چگونه

 

 آموزش چاپ سابلیمیشن روی لیوان

 روش من امروز،. است استفاده قابل ای شیشه ،فلزی ،لیوان های سرامیکی برای. دارد زیادی کاربردهای کاغذ سابلیمیشن

موارد ذکر شده را تهیه کنید:  تمام باید شما همه، از اول. داد خواهم نشان شما به را روی لیوان سابلیمیشن چاپ انجام صحیح

رارتی پرس ح و حرارت برابر در مقاوم نوار سابلیمیشن، خالی لیوان چاپگر سابلیمیشن، جوهر سابلیمیشن، کاغذ سابلیمیشن،

 .لیوان

 :کنیم شروع را ها چاپ لیوان پس از تمام این آماده سازی ها، ما می توانیم

یک طرح ایجاد کنید و این تصویر را به برنامه گرافیکی خود وارد کنید. کاغذ سابلیمیشن را در چاپگر خود قرار دهید. آینه کردن 

 چاپ برای ار صحیح وجه توان می چگونه. باشید کرده معکوس را تصویر تصویر را فراموش نکنید.مگر اینکه در برنامه گرافیکی خود

 ص داد. می توانید مقاله را بخوانید.تشخی کردم ذکر قبالً که

 صورت در را ها چروک و چین که نکنید فراموش. دهید قرار محل روی بر حرارت طرح خود را مرتب کرده و با نوار مقاوم در برابر

 رار گیرد.ق سترا پلی روکش با لیوان سطح برابر در مستقیماً باید سابلیمیشن کاغذ شده چاپ قسمت. کنید صاف همپوشانی الگوهای

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 
 

 چاپ سابلیمیشن روی لیوان

 قرار از قبل کنم می توصیه من. دهید قرار لیوان دستگاه درون دقت با را لیوان و کرده تنظیم را خود پرس لیوان دستگاه

دستورالعمل های همراه خود  از باید شما است، متفاوت لیوان پرس واقعی عملکرد. بپیچید محافظ کاغذ با را لیوان ،لیوان نداد

 پیروی کنید.

 لبه لیوان هدست که کنید حاصل اطمینان زیاد، فشار دلیل به. دهید فشار محکم فشار با را لیوان د، می توانیپرس ماگ نبعد از بست

 .کند نمی لمس را فلزی های

 گرم سیارب لیوان دستکش استفاده کنید زیرا از. کنید جدا لیوان از را کاغذ سابلیمیشن در حالی که هنوز گرم است، می توانید

 یا هیدد قرار اتاق دمای در را لیوان و کرده خنک سرعت به را لیوان توانید می اید، برداشته را سابلیمیشن کاغذ که هنگامی. است

 .شود خنک تا دهید قرار پنکه جلوی را آن

 

 بعد از تمام این مراحل، شما می توانید از نوشیدن در لیوان سفارشی خود لذت ببرید. امیدوارم مطالب مفید واقع گردد.

 :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

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

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،
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 نالینآ سفارشات 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

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFسابلیمیشن دانلود نکته و ترفند  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 ات حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

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

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

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


 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

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

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