ตกแตงภาพกอนสั่งพิมพไดอีกดวยในวันนี้เราจะมารูจักกับเทคโนโลยีการเช�อมตอที่มี
ในพรินเตอรรนุ ใหม เพ�อเปนอีกหนึง่ ขอมูลทีด่ สี ำหรับการตัดสินใจเลือกซือ้ พรินเตอร
ทีส่ ามารถทำงานรวมกับอุปกรณสมารต สำหรับการใชงานไดสะดวกคลองตัวมากขึน้

Epson WorkForce WF-3620DWF พรินเตอรแบบมัลติฟงกชั่นที่รองรับทั้ง Wi-Fi,
Wi-Fi Direct และ Ethernet

Wi-Fi Direct Printer และ Cloud Print App
เทรนดของสมารตโฟนและแท็บเล็ตไดกลายเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานการดำรง
ชีวิตของคนยุคนี้ ไปแลว (ดูเหมือนจะไมจำเปน แตก็กลายเปนสิ่งจำเปนที่หลายคนขาด
ไมได) การพัฒนาอุปกรณตา งๆ จึงจำเปนตองรองรับการทำงานกับอุปกรณสมารต
ไดดว ย เชนเดียวกับเทคโนโลยีพรินเตอรทว่ี นั นี้ ไดกา วไปอีกขัน้ ในการพัฒนาเทคโนโลยี
การเช�อมตอที่รองรับการใชงานรวมกับอุปกรณสมารตไดเปนอยางดี

Wi-Fi Direct เปนเทคโนโลยีการเช�อมตอที่ใชงานมานานพอสมควร แตถกู พัฒนา
ใหทันสมัยมากขึ้นจากบรรดาผูผลิตพรินเตอรดวยการพัฒนาแอพฯ ไมวาจะเปน
Brother iPrint&Scan, Canon MobilePrint, Epson iPrint, FujiXerox Print Utility,
HP ePrint, Samsung Mobile Print เพ�อใหผูใชสามารถสั่งพิมพ สแกน บันทึก แชร
ไฟลรปู หรือไฟลเอกสารจากอุปกรณสมารตทัง้ แพล็ตฟอรมแอนดรอยดหรือไอโอเอส
ไดทุกที่ ทุกเวลา (ที่เช�อมตออินเทอรเน็ตได) ไดอยางสะดวก แถมยังสามารถใชงาน
รวมกับคลาวดสตอเรจอยาง Box, Dropbox, Evernote ,Google Drive และ
Microsoft OneDrive ไดอีกดวย

นอกจากสั่งพิมพแลว แอพฯ HP ePrint
ยังใหผู ใชสามารถตกแตงภาพกอนพิมพ
จากพรินเตอรของ HP ไดอีกดวย

พรินเตอรมัลติฟงกชั่นซัมซุง

รุน CLX-3305FW และ CLX-3305W
รองรับ NFC สามารถสั่งพิมพ
สแกน และแฟกซจากอุปกรณตระกูล
Galaxy S ไดเลย

หลังจากถายภาพความสนุกสุดประทับใจจากอุปกรณสมารตอยางเต็มพิกดั แลว
หลายคนก็คงอยากพิมพภาพเหลานั้นออกมาใสไวในอัลบั้มหรือในกรอบรูปดวย
ถาเปนเม�อกอนก็อาจจะตองโหลดรูปจากมือถือเขาสูเ คร�องพีซกี อ น แลวจึงคอยสัง่ พิมพ
จากเคร�องพีซอี กี ตอหนึง่ ซึง่ เสียเวลามาก แตดว ยเทคโนโลยีการเช�อมตอในพรินเตอร
รุน ใหม จะชวยใหคณ
ุ สัง่ พิมพภาพจากตัวสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตไดงา ยๆ แถมยังสามารถ

HP ePrint
เปนเทคโนโลยีการเช�อมตอจาก HP ทำใหสามารถสัง่ พิมพอเี มลหรือเอกสารไฟล
แนบผานอุปกรณพกพาตางๆ ได โดยเคร�องพิมพที่รองรับคุณสมบัติ ePrint ของ
HP จะถูกกำหนดจาก HP ใหมอี เี มลเฉพาะของตัวเอง เพ�อรับขอความตางๆ ในรูปแบบ
อีเมลไดโดยตรง เม�อผูใชสั่งพิมพ ไฟลที่สั่งพิมพจะสงผาน ePrint Center ของ HP
กอนทีจ่ ะสงไปยังพรินเตอรเพ�อพิมพเอกสารออกมาในทีส่ ดุ นอกจากนีท้ าง HP ยังได
มีการพัฒนาตอยอดไปสู ePrint Wireless Direct Printing สำหรับการสั่งพิมพโดย
ตรงผานไวไฟจนกลายมาเปน AirPrint ที่ HP พัฒนารวมกับ Apple ทีเ่ ราจะกลาวถึง
ตอไป โดย HP ePrint สามารถใชงานไดทั้งอุปกรณแอนดรอยดและไอโอเอส

FujiXerox DocuPrint M355 df เลเซอรพรินเตอรมัลติฟงกชั่นที่ครบเคร�องทั้ง
คุณสมบัติการทำงานและการเช�อมตอ

Brother MFC-J870DW รองรับ NFC

AirPrint
เปดตัวเม�อป 2010 โดยเปนการแกปญ
 หาบางอยางทีอ่ ปุ กรณพกพาของ Apple
ที่ ใชระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแมคไมสามารถสั่งพิมพไปยังพรินเตอรผานทางไวไฟ
โดยตรง หรือ Wi-Fi Direct ได ประโยชนหลักของ AirPrint ก็คือการที่ผูใชไมตอง
ติดตั้งไดรเวอรสำหรับพรินเตอรที่รองรับ AirPrint อยูแลว โดยพรินเตอรของ HP
ทุกรุนรองรับ AirPrint สวนพรินเตอรรุนใหมๆ จาก Brother, Canon และ Epson
ก็รองรับ AirPrint แลวดวยเชนกัน ดังนั้นผูที่ ใชอุปกรณพกพาและเคร�องแมคของ
Apple หากจะเลือกซื้อพรินเตอรก็ควรเลือกพรินเตอรที่รองรับเทคโนโลยี AirPrint
เปนสำคัญ โดยสามารถเขาไปตรวจสอบรุนของพรินเตอรที่รองรับ AirPrint ไดที่
http://support.apple.com/kb/ht4356

Canon imageCLASS MF8080Cw
รองรับทุกความตองการของสำนักงาน
และสั่งพิมพผานแอพฯ ของแคนนอน
ไดดวย

NFC
NFC หรือ Near Field Communication เปนเทคโนโลยีการเช�อมตอทีก่ ลายเปน
มาตรฐานสำหรับสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีราคาระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอนด
เรียบรอยแลว และเปนเทคโนโลยีพระเอกสำหรับบทความนีด้ ว ย ความเจงของเทคโนโลยี
เช�อมตอนี้ก็คือ เพียงแคนำตัวอุปกรณสมารตที่รองรับ NFC ไปใกลๆ บริเวณรับ
สัญญาณ NFC ของตัวพรินเตอร ในระยะ 10 เซนติเมตร ก็สามารถสั่งพิมพ
สแกน สงแฟกซ ผานแอพฯ ของผูผลิตพรินเตอรไดทันที
ณ เวลานี้ ยังมีพรินเตอรที่รองรับ NFC วางจำหนายไมมากรุนนัก เชน
พรินเตอรเลเซอรสมี ลั ติฟง กชน่ั ของซัมซุงในรุน CLX-3305FW และ CLX-3305W
สวน Brother ก็จะเปนพรินเตอรในรุน MFC-J870DW ขณะที่ HP จะใชคำวา
Touch-to-Print กับพรินเตอรของตนแทนคำวา NFC
แมวาตอนนี้อาจจะมีพรินเตอรที่รองรับเทคโนโลยี NFC ออกวางจำหนายยัง
ไมมากรุนนัก แต ในอนาคต NFC จะเปนเทคโนโลยีการเช�อมตอมาตรฐานสำหรับ
พรินเตอรทั่วไปแนนอน เชนเดียวกับที่เราสามารถซื้อหาพรินเตอรที่มีเทคโนโลยี
Wi-Fi Direct, DirectPrint และการเช�อมตอแลนไดมากมายหลายรุน ในราคาไมสงู มาก
นักไดในเวลานี้แลวนั่นเอง

Google Cloud Print
เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกใหกับผูใชแท็บเล็ตและสมารตโฟนที่
สามารถสั่งพิมพไดทุกที่ทุกเวลาที่เช�อมตออินเทอรเน็ตได โดยสามารถใชงานกับ
พรินเตอรที่รองรับการเช�อมตอระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตไดทุกเคร�อง แตถาเปน
พรินเตอรที่ผานการรับรอง Cloud Ready printer จากกูเกิลแลวก็จะใชงาน
Google Cloud Print ไดงายและรวดเร็วเหมือนกับ AirPrint เลย แถมยังสามารถเพิ่ม
จำนวนพรินเตอรไดไมจำกัด จึงมีประโยชนทั้งการใชงานในระดับโฮมยูสและระดับองคกร
ติดตามรายละเอียดไดที่ http://www.google.com/cloudprint/learn/

HP 1200w เปนอุปกรณเสริมสำหรับ
พรินเตอรของ HP เพ�อใหพรินเตอร
สามารถรองรับเทคโนโลยี NFC รวมถึง
Wi-Fi Direct ได

