
 

 لیوان چاپ راهنمای

 

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

 فرش تابلو . کریستال

 سابلیمیشن به دو چیز نیاز دارید. اولین چاپگر چاپ برای تولید هر محصول قابلهمانطور که در مقاالت قبلی توضیح داده شده است، 

تصویر شما است، در حالی که دوم فشار انتقال گرما برای انتقال تصویر بر روی محصول انتخابی شما است. در صورت  چاپ برای

 می شرح را سابلیمیشن روش به چاپ لیوان پرس نیاز خواهید داشت. در این مقاله راهنمای ماگ ، شما به یکفنجان و ماگ تولید

 .دهیم

 راهنمای نای. کرد انتخاب را منظوره چند فشار لیوان داریم که می توان از بین آنها دو دستگاه سابلیمیشن چاپ مما تعدادی سیست

 نیازهای ایبر که بگیرید تصمیم تا کند می کمک شما به دهید ارائه خود مشتریان به خواهید می که لیوانی نوع به بسته مختصر

 .است بهترین شما

 دو زا یک هر با توانید می شما بگوییم که مفتخریم ما و است ما محبوب ترین محصوالت از یکی سابلیمیشن لیوان چاپ

 فادهاست یکسان کاغذ و جوهر از اگر البته آورید، بدست خوشبختی به را ها لیوان ی روی اینانتها تا کامل چاپ ما، لیوان دستگاه

 .کنید

 راهنمای چاپ لیوان سرامیکی و حرارتی

 کنید چاپ اکنون وقت آن است که تصویر خود را

 .کنید چاپ ، الزم است تصویر خود راپرس حرارتی پس از تصمیم گیری و دریافت

 .داشت خواهید کامل دسترسی چاپ یالگوها به باشید، کرده خریداری یشنچاپگر سابلیم اگر یک
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 آماده سازی چاپ روی لیوان

 روی چاپ به زدن ضربه بعدی مرحله ،(برش های عالمت داخل در فقط برش با) اضافی کاغذهای برش و خود چاپ تصویر پس از

 .است شما لیوان

 میلی 2 تقریباً چاپ ات است بزرگتر کمی الگو باشد، می شما به پایین از کامل چاپ همانطور که ذکر شد اندازه دورهای ما برای

 خط به نهمچنی اما است سفید لبه هرگونه از جلوگیری برای کار این(. ببینید را تصویر) باشد داشته لیوان ی در باال و پایینمتر

 تا ردک اضافه را اضافی برش های نشانه توان می نیست، پایین از کامل چاپ به نیازی که مواردی در. کند می کمک شما طرح بندی

 ما را ترسیم کند.ش آرم یا طرح مرکزی صورت به

 و دهید قرار فنجان / روی لیوان به سادگی از دو قطعه کوچک نوار مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید تا تصویر خود را بر

 .است چاپ آماده

 فشار دادن لیوان

 .است رسیده فرا فشار دادن لیوان اکنون تمام آماده سازی ها به پایان رسیده است که زمان

 الح در ما که همانطور. دارد نیاز پرس حرارتی مخصوص لیوان یک به نتیجه بهترین گرفتن و انتقال تصویر برای لیوان ره

 .شود می تهیه دو ماگ پرس هر با عنصر این. است نیاز مورد دورهمی عنصر این هستیم، دورهمی لیوان از استفاده

 احتیاج متوسط تا مالیم فشار به ما دورهمی های لیوان .را با احتیاط قرار دهید و فشار را متناسب با آن سبک تنظیم کنید لیوان

 اسبمن حرارت هدرج و زمان گرفتن نظر در با و دارند تماس کننده گرم عنصر با لیوان مناطق تمام که شود حاصل اطمینان تا دارند
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دو و نیم دقیقه  تقریباً دارد نیاز ما حرارتی لیوان دستگاه در لیوان یک که زمانی مدتلید کنید. متوسط تو کامل لیوان یک باید شما

 است.

 ، از خریدار زمان و دما را بخواهید.چاپ هر لیوان به اقدام از قبل لطفاً –مهم 

 :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 ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

 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 
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 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 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 
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 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

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 
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 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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