
 دستگاه چاپ بنر دست دوم

نو نیستید اگر ترس از خرید دستگاه مشکل دار و متضرر شدن و شکست  بنردستگاه چاپ  اگر به هر دلیل قادر به خرید

 .دارید الزم است حتما به این مقاله نگاهی بیاندازید دستگاه چاپ بنر دست دوم احتمالی بابت خرید نادرست و انتخاب اشتباه

 تفاوت هد دستگاه چاپ بنر نو و دست دوم .1

 .در هد های آن استمهمترین تفاوت دستگاه چاپ نو و دست دوم 

هد دستگاه سپس قطعات الکترونیکی موتور ها پمپها و بدنه دستگاه دارای مهمترین تفاوت بین دستگاه بنر نو با دستگاه بنر 

 .دست دوم می باشد

 اساسا درصد زیادی از مبلغ دستگاه به قیمت هد های آن بستگی دارد لذا مهمترین نکته در خرید دستگاه چاپ بنر هد آن می

 .باشد

 در حال کار بودن یا غیر فعال بودن دستگاه .2

در صورتی که دستگاه بنر دست دوم مورد انتخاب شما از میان برندهای متفاوت بازار می باشد و دستگاه در حال کار نمی 

 .باشد

 .الزم است نسبت به این نکته حساسیت ویژه ایی داشته باشید

ست و در انبار بصورت غیر فعال یا خاموش وجود دارد قطعا دچار مشکالت به معنی دیگر دستگاهی که در حال کار نی

 .فراوان خواهد بود

 .پس به این نکته توجه فرمایید که در حال کار بودن دستگاه بسیار مهم است

 ظاهر دستگاه .3

 .معموال ظاهر دستگاه در نگاه اول بسیار به چشم می آید در صورتی که این مسئله همه کار نیست

 .فرد عادی ابتدا به ظاهر توجه می نماید ولی باید متذکر شوم شکل ظاهری دستگاه همه کار نیستیک 

 ماه کارکرده اصال قابل فهمیدن توسط یک فرد عادی و در نگاه اول نیست 3برای مثال تفاوت هد یکسال کارکرده با 

 شرکت تامین کننده قطعات دستگاه و فروشنده اولیه .4

 .از دیگر نکات بسیار مهم در دستگاه چاپ بنر و فلکس دست دوم داشتن خدمات پس از فروش آن دستگاه می باشد

 .دستگاههای بسیار قوی و پیشرفته بدون داشتن پشتیبانی مطمئن دقیقا مساوی با دردسر می باشد

 .ستگاه و قطعات یدکی فعال می باشنداصال ارزش هزینه کردن را ندارند لذا شرکتهای بزرگ و معتبر که در امر فروش د

 گزینه بسیار بهتری نسبت به شرکتهای ناشناخته در دستگاه بنر استوک می باشند



 امیدواریم این اطالعات در خرید دستگاه بنر دست دوم به شما کمک نماید

  

 


