
TLAČIAREŇ ETIKIET! NO ALE 
AKÚ?

NAJDÔLEŽITEJŠÍ PRVOK PROCESU 
OZNAČENIA NAŠICH PRODUKTOV JE 
SAMOTNÁ TLAČIAREŇ, NAKOLKO 
NAŠE ETIKETY VIEME VYROBIŤ S 
PROFESIONÁLNYMI SPÔSOBOM LEN 
SO ŠPECIÁLNÝMI ZARIADENIAMI, 
KTORÉ BOLI VYTOVRENÉ PRESNE 
PRE TÚTO ÚLOHU. PRI VÝBERE 
DOKONALEJ TLAČIARNE PRÁVE 
PRETO STOJÍ ZA TO BYŤ OPATRNÝ A 
MUSÍME VZIAŤ DO ÚVAHY NIEKOĽKO 
ASPEKTOV. NAKOLKO VLASTNOSTI 
VYBRANÉHO PRÍSTROJA BUDÚ 
STANOVIŤ KVALITU NAŠICH ETIKIET A 
TÚ SUMU, ČO MUSÍME VENOVAŤ NA 
ICH VÝROBU.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/aku-tlaciaren-etikiet-si-vybrat-bp575)
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TLAČIAREŇ ETIKIET! NO ALE AKÚ?

Najdôležitejší prvok procesu označenia našich produktov je samotná tlačiareň, nakolko naše etikety vieme vyrobiť s 
profesionálnymi spôsobom len so špeciálnými zariadeniami, ktoré boli vytovrené presne pre túto úlohu. Pri výbere 
dokonalej tlačiarne práve preto stojí za to byť opatrný a musíme vziať do úvahy niekoľko aspektov. Nakolko vlastnosti 
vybraného prístroja budú stanoviť kvalitu našich etikiet a tú sumu, čo musíme venovať na ich výrobu.

Podla akých kritérií si môžeme nájsť tú pre nás najvhodnejšiu tlačiareň etikiet?

Spôsob tlače
Vzhľadom na to, že aké etikety chceme potlačiť - napríklad na ako dlhú dobu, na aký povrch ich budeme nalepiť, atď. - 
môžeme si vybrať medzi tlačiarňami, ktoré fungujú s viacerými, rôznými technológiami. Tlačiarne direct thermal 
odporúčame aj pri očakávania nižšej kvality, hlavne pre vytovrenie etikiet s krátkou životnosťou, kým termotransférové 
tlačiarne vedia potlačiť okrem thermo aj viaceré materiály, ktoré sú odolné voči času a vplyvom prostredia.

Aplikačné prostredie a množstvo

Typ vybranej tlačiarne môže závisieť aj od toho, že počas každodennej praxi v akom prostredíy budeme používať 
prístroj, naďalej používať dané etikety, respektíve denne všeobecne kolko kusov etikiet plánujeme potlačiť. Menšie 
tlačiarne, vytvorené na každodenné použitie pracujú pomalšie, práve preto sú používatelné na výrobu mejšieho 
množstva štítkov, kým väčšie druhy, vytvorené na priemyselné používanie, s čími lahko môžeme potlačiť denne aj viac 
ako 10.000 kusov etikiet. Okrem toho, bežné stolové tlačiarne sú vhodné na výrobu hlavne takých etikiet, ktoré vieme 
používať iba na miestach, ktoré sú chránené voči extrémním podmienkam. Naopak s prístrojmi strednej kategórie už 
môžeme vyhotoviť hlavne aj také štítky, ktoré sú schopné trvácne odoloať proti nepriaznivému počasiu, chemikáliam, 
respektíve iným znečisteniam a poškodeniam.

V našom webshope si môžete vyberať aj medzi stolných, stredných a priemyselných tlačiarní, ktoré všetky sa budú 
prispôsobiť k Vašim špeciálným požiadavkám aj čo sa týka kvality, aj výkonu.

Kvalita

Aj rozlíšenie a rozmer našich navrhnutých etikiet vo velkom môže ovplyvniť típ vybranej tlačiarne. Kým v prípade 
drobnejšej grafiky je odporúčané si vybrať prístroj s rozlíšením 300 dpi, tak tým pri prípade jednoduchšieho textu, alebo 
čiarových kódov môže byť dostatočné aj tlačiareň s rozlíšním 200 dpi. Pri zaraďovania podľa veľkosti tiež sa odporúča 
brať do úvahy, že väčšina kancelárských a stredných tlačiarní etikiet podporuje iba formát s maximálnou šírkou 104 
mm. 
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