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سر و كار داشــتن با سيم هاى گره خورده و 
درهم پيچيده و تالش براى ايجاد نظم و ترتيب در 
ميان آشــفتگى عظيمى كه به واسطه متصل كردن 
سيســتم هاى كامپيوترى به تجهيــزات جانبى و 
خروجى هاى برق ايجاد مى شــود، از مشكل ترين 
 IT و آزار دهنده تريــن امــورى اســت كه گــروه
ســازمان ها و حتى كاربران عــادى با آن درگير 
هســتند. در اين ميان، پشــتيبانى دســتگاه هاى 
مختلف از اســتانداردهاى اتصاالت و شبكه هاى 
بى ســيم به كاهش نســبى يا برطــرف كردن اين 
مشكل كمك شايانى كرده و اين دقيقًا بزرگ ترين 
مزيتى است كه پرينتر ليزرى ML-1865W با خود 

به ارمغان مى آورد.
اين پرينتر تك رنگ ليزرى از رده ML (سرنام 
Monochrome Laser) دستگاهى جمع و جور با 

ابعــاد 341×224 و ارتفاع 184 ميلى متر (البته در 
حالتــى كه ســينى تغذيه و ســينى خروجى كاغذ 
بسته باشد) و وزن حدود 4/2 كيلوگرم است. اين 
پرينتر با قابليت چاپ 5000 صفحه در ماه، نسبت 
به ســاير پرينترهاى ارزان قيمت سامســونگ از 
كارايى باالترى برخوردار است و همين امر آن را 
بــراى كاربران خانگى با مصرف زياد، اداره ها و 

سازمان هاى كوچك مناسب مى كند.
ســينى ورودى ايــن پرينتــر گنجايش 150 
صفحــه كاغــذ حداكثر با انــدازه A4 را دارد و از 
قابليــت چاپ روى كاغذ معمولــى، ضخيم، كاغذ 
كتانى، برچســب ها و انواع پاكت برخوردار است. 
ســرعت كار دســتگاه نيز به نسبت راضى كننده 
اســت و چاپ نخســتين برگ به حدود 8 تا 9 ثانيه 
زمان نياز دارد. هرچند سامســونگ سرعت چاپ 
محتواهــاى معمولى را 18 بــرگ در دقيقه اعالم 
كرده، اما ما در چاپ يك ســند 20 صفحه اى فقط 
متنى بــا كيفيت معمولــي، در نهايــت به ركورد 
15 صفحــه در دقيقه رســيديم. كيفيــت چاپ با 
تفكيك پذيرى 1200×1200 نقطه بسيار عالى بود 
و در حالــت ذخيره تونــر (حالت كم مصرف) نيز 

متن ها كامًال خوانا و قابل قبول بودند. 

بــه گفته سامســونگ 
كارتريج اين دستگاه براى چاپ 1500 

صفحه معمولى كافــى خواهد بود، اما بايد توجه 
داشت، كارتريج همراه دستگاه تنها براى آزمايش 
ســالمت دستگاه و تعداد اندكى چاپ كافى خواهد 
بود و به ســرعت بايد آن را تعويض كرد. ميزان 
ســروصداى دســتگاه در هنگام چــاپ كمتر از
50 دســى بل و در حالــت آماده بــه كار كمتر از
26 دســى بل اســت كــه از اين بابت نيــز چاپگر 
كــم صدايــى به شــمار مى آيــد. ايــن چاپگر با 
سيستم عامل هاى ويندوز، Mac OS X و نسخه هاى 
مختلف لينوكس ســازگار است و با حافظه داخلى 
64 مگابايتى خود از پس چاپ محتواهاى به نسبت 

سنگين نيز بر خواهد آمد.
 همان گونــه كــه در ابتدا نيز اشــاره كرديم، 
يكــى از مهم ترين مزيت هاي اين دســتگاه امكان 
استفاده از طريق شــبكه هاى بى سيم است. نكته 
جالب  توجه اين كه براى ســهولت هرچه بيشــتر 
راه اندازى دســتگاه، دكمه تنظيم ســريع شــبكه 
 (Wi-Fi Protected Setup سرنام) WPS بى ســيم
نيز روى آن تعبيه شــده كه با فشــردن همزمان 
اين دكمه و دكمه متناظر آن روى روتر بى ســيم، 
دســتگاه به سادگى به شبكه بى سيم متصل شده 
و آمــاده كار مى شــود. در صورتــى كــه روتر 
شــما دكمه تنظيمات ســريع را نداشــته باشــد 
بايــد راه اندازى را به صورت دســتى و از طريق 

نرم افزارهاى عرضه شــده همــراه پرينتر انجام 
دهيد كه البته چندان مشكل نخواهد بود. در نهايت، 
اگــر در محيط كارى يا خانه از شــبكه بى ســيم 
اســتفاده نمى كنيد، تنها گزينه باقى مانده استفاده 
از درگاه USB تعبيه شــده روى پرينتر اســت كه 
البته، كابل مربوط به آن را بايد به صورت جداگانه 
خريــدارى كنيــد. متأ ســفانه در اين مــدل دكمه
 One Touch Screen Print جــاى خــود را بــه 
دكمــه WPS داده اســت و بنابرايــن امكان چاپ 
ســريع محتويات صفحه نمايش يــا پنجره فعال 
 AnyWeb را نخواهيد داشــت. در عوض نرم افزار
به همراه اين دســتگاه عرضه مى شــود كه امكان 
اســتخراج، تركيب، قالب بنــدى و در نهايت چاپ 
محتــوا از صفحات مختلــف وب را از طريق يك 
رابــط كاربرى ســاده در همان پنجــره مرورگر

 فراهم مى آورد. به هر حال، اين دستگاه بر اساس 
قابليت هايى مانند اتصال بى ســيم، ابعاد كوچك، 
سرعت زياد شــروع به كار، كيفيت باالى چاپ و 
قيمت به نسبت پايين گزينه اى است كه كاربران كم 
و بيــش حرفه اى و كاركنان اداره هاي كوچك بايد 
در هنگام تصميم گيرى براى خريد چاپگر حتمًا آن 

را مدنظر داشته باشند. 

چاپ بي سيم،پايان آشفتگى ها
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Samsung ML-1865W  نگاهي به چاپگر


