
 

 کند؟ می کار چگونه و چیست دیجیتال چاپ

 

 چاپ دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

یک  یتول چاپ را نیز متحول می کند. در حالی که چاپ شیوه زندگی ما را متحول می کند، بلکه شیوه عصر تکنولوژی نه تنها

جایگزین  چاپ بسته به نیاز شما می تواند یک فرآیند چاپ دیجیتال روش سنتی است که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد،

 بسیار ارزان تر و سریعتر باشد.

 چاپ دیجیتال چیست؟

یتال یک چیست. چاپ دیج دیجیتال چاپ ، ابتدا باید به این نگاه کنیم کهچاپ برای درک چگونگی عملکرد بسیاری از فرآیندهای

ه شامل محاسبات پیچیده ای است که به ماشین می گوید چگونه تصویر را روی کاغذ است ک چاپ فرآیند جدیدتر در دنیای

 می کند. چاپ ایجاد کند. چاپگر دیجیتال این تصویر را تجزیه و تحلیل کرده و مستقیماً روی سطح انتخابی شما

 چاپ دیجیتال چگونه کار می کند؟

متفاوت است که از جوهر مرطوب استفاده می کند و همان تصویر را از طریق  لیتو چاپ با روش چاپ دیجیتال فرآیند

را از مجموعه پیچیده ای از اعداد و  چاپ رویکرد متفاوتی دارد و تصاویر آماده چاپ دیجیتال منتقل می کند. چاپی صفحات

فرمول ها جمع آوری می کند. این تصاویر از پیکسل ها گرفته می شوند و تصویر دیجیتالی شده برای کنترل رسوب جوهر، 

 کنید تکرار کنید. چاپ ا تصویری را که می خواهیدتونر و نوردهی استفاده می شود ت
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 تصویر شما را با ترسیم جوهرافشان چاپگر یا مبتنی بر تونر هستند. چاپگر های جوهرافشان چاپگرهای دیجیتال معمولً 

تصویر شما را ایجاد می کند. این چاپگر با استفاده از  –سطح کاغذ انتخابی شما تولید می کند  بر روی جوهر یزقطرات ر

 نقاطی کوچکتر از جوهر افشان تولید می کند و خشک می شود. –پودری ظریف و بر پایه پالستیک  –تونر 

 مزایای

 مصرف کننده دارد.اطالق می شود که مزایای بسیار زیادی برای  چاپ به روش مدرن چاپ دیجیتال

 صرفه جویی در زمان

تفاده از با اس چاپ سنتی ، اگر نگوییم بزرگترین، این است که بسیار سریعتر از روش هایچاپ دیجیتال یک مزیت بزرگ

چاپگر  ، شما فقط باید یک فایل با رزولوشن بال از تصویر انتخابی خود را آپلود کنید وچاپ دیجیتال صفحات است. با

 .تری برای کمپین بازاریابی پستی مستقیم شما وجود داردقیه کارها را انجام خواهد داد. بنابراین، چرخش بسیار سریعب دیجیتال

 

 سفارشی سازی
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در  چاپ متغیر با این نوع فرآیند چاپ به خوبی برای بازاریابی پست مستقیم شخصی سازی شده است. چاپ دیجیتال فرآیند

اجازه می دهد منحصر به  –خواه یک بروشور، بروشور یا بروشور  –بازاریابی مستقیم دسترس است، که به هر بخش از 

فرد باشد. در این روزگار، این امر رایج شده است که مشتریان خود را به عنوان یک فرد در نظر بگیرید، و شخصی سازی 

 بی رقیب است. چاپ دیجیتال در مورد

 تحریف کمتر تصاویر

یک تصویر با وضوح کمتر، چاپ با کیفیت بالتری تولید می کند. فناوری دیجیتال نیز نسبت به اولین از  چاپ دیجیتال فرآیند

بدون تماس آن، این امکان را برای اعوجاج  چاپ چاپگر در نوع خود به طور قابل توجهی بهبود یافته است و به دلیل فرآیند

محصول نهایی نرم تری را  چاپ لیتو دقیق است، در حالی کهمعمولً تیز و  چاپ کمتری در تصاویر فراهم می کند. پایان

 ارائه می دهد.

 توسعه بیشتر

چاپ  به طور مداوم در حال توسعه است. از آنجایی که چاپ ، تمایل به این نوع فرآیندچاپ دیجیتال با افزایش محبوبیت برای

رزشمند است. همچنین مزایای دیگری نیز وجود دارد سریعتر و مقرون به صرفه تر است، سازگاری و بهبود آن ا دیجیتال

همه دلیلی برای ادامه توسعه این فرآیند در  –به ساعات کار کمتر، ارتباطات و سرعت بیشتری نیاز دارد  چاپ دیجیتال که

 آینده است.

 مقرون به صرفه

می تواند ارزان تر از انواع چاپ سنتی باشد. شما  دیجیتال چاپ همانطور که از یک فرآیند سریعتر و کارآمدتر انتظار دارید،

حداقل مقدار وجود دارد. همچنین تنظیم آن سریعتر است و برای  لیتو چاپ می کنید، اما با چاپ فقط به اندازه نیاز با دیجیتال

 کوچک ایده آل است. چاپ یک کار

 :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 ساخت

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور

 ارسال ما 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
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 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 

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/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
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/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


 

 

 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 

 

 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 رکا و کسب

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