
 اهمیت کیفیت عکس در چاپ با دستگاه بنر

 .از اهمیت بسیاری برخوردار است ت عکس اولیه در چاپ با دستگاه بنرکیفی

 .عکسی که کیفیت باالیی نداشته باشد در هنگام چاپ، رزولوشن آن پایین می آید

 .پایین آمدن این کیفیت در چاپ برای مشتری مطلوب نخواهد بود

با کیفیت باشد، تا زمانی که عکس اولیه حداقل کیفیت را نداشته باشد محصول حاصل مورد  جوهر مصرفی اگر دستگاه و

 .تایید نخواهد بود

، نمی که کیفیت چاپ باالیی دارد هم دستگاه اکوسالونت و یا دستگاه بنر استار فایر در صورت پایین بودن کیفیت عکس،

 .تواند جوابگو باشد

 .به همین دلیل باید طراح و مسئول دریافت سفارشات کیفیت عکس را چک نمایند

  

 .در صورتی که کیفیت عکس پایین بود مشتری را در جریان قرار دهند

 .از شروع به مشتری گفته شود در پایان کار با نارضایتی مشتری مواجه نخواهید شد اگر قبل 

 چاپ عکس با کیفیت با دستگاه بنر

 :به موارد زیر توجه نمایید دستگاه بنر برای چاپ عکس بهتر با

 سایز عکس 

 .سایز عکس باید درست انتخاب شود

 .کیفیت خوبی خواهد داشت 300dpi باشد، عکس  (dpi) نقطه در اینچ 200عکس برای چاپ باید حداقل 

 انتخاب صحیح کاغذ 

 .سازگاری داشته باشد تا کیفیت چاپ باال رود کاغذ باید با دستگاه

 جوهر چاپ 

 خواهد داشت رابطه مستقیمی با نحوه عملکرد و میزان عمر دستگاه جوهر استفاده شده در دستگاه بسیار مهم است،

 .است دستگاه بنر ز عرضه کنندگانمجموعه سیمای شهر یکی ا

 .این مجموعه با ارائه مشاوره در هنگام خرید و بعد از آن به یکی از بهترین ها در این زمینه بدل شده است
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خرید دستگاه ساده  دستگاه ها در مجموعه سیمای شهر و تنوع عملکرد هر کدام از آن ها کار را برای ارائه انواع مختلف

 .کرده است

ر با داشتن بخش سرویس و خدمات پس از فروش و استفاده از فن آوری های نوین برای پیشبرد اهداف خود که سیمای شه

 .همواره باال بردن رضایت مشتریان خود بوده قدم بر می دارد

 


