
EFEKTÍVNOSŤ SA NEMUSÍ 
ROVNAŤ S TÝM, ČO JE ZLOŽITÉ!

AK JEDEN PRÍSTROJ VYKONÁ SVOJU 
ÚLOHU EFEKTÍVNE A SPOLAHLIVO, 
VELAKRÁT SI MYÍSLÍME NA TO, ŽE TEN 
PRÍSTROJ JE URČITE ZLOŽITÝ A IDE O 
DRAHÚ A NÁROČNÚ TECHNOLÓGIU. 
TENTO PREDPOKLAD AVŠAK V 
MNOHÝCH PRÍPADOCH NIE JE 
SPRÁVNE A ANI JEDEN PRÍSTROJ Z 
ŠPIČKOVEJ KATEGÓRIE SA NEMUSÍ 
VEĽMI LÍŠIŤ, AKO PRODUKTY 
JEDNODUCHŠÍCH ZNAČIEK. ROZDIEL 
MUSÍME HLADAŤ HLAVNE V 
SPOLAHLIVOSTI A ÚČINNOSTI.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk
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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/efektivne-tlaciarne-etikiet-a-ciarovych-kodov-bp560)
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EFEKTÍVNOSŤ SA NEMUSÍ ROVNAŤ S TÝM, ČO JE 
ZLOŽITÉ!

Predstavíme Vám najrýchlejšie a najjednoduchšie prístroje tlače 
čiarových kódov
Ak jeden prístroj vykoná svoju úlohu efektívne a spolahlivo, velakrát si myíslíme na to, že ten prístroj je určite zložitý a 
ide o drahú a náročnú technológiu. Tento predpoklad avšak v mnohých prípadoch nie je správne a ani jeden prístroj z 
špičkovej kategórie sa nemusí veľmi líšiť, ako produkty jednoduchších značiek. Rozdiel musíme hladať hlavne v 
spolahlivosti a účinnosti.

Aké je najlepšie riešenie, ak chceme kúpiť tlačiareň etikiet pre naše podnikanie? Teraz sme dali dokopy pár tlačiarní, 
ktoré si môžeme nájsť na trhu s výbornou kvalitou, dokonca ktoré sú ale priateľské k peňaženke.

Honeywell PC42D
Model PC42D od íHoneywell je jedna velmi lahko ovládatelná stolná tlačiareň etikiet, čo je tak isto vhodná na 
thermaltransférovú a direct thermal tlač etikiet. Znamená ekonomické a kompaktné riešenie pre maloobchodných 
jednotiek a pre spoločnosti zaoberajúce sa so skladovaním, ďalej jej používanie a zavedenie do prevádzky nevyžiada 
žiadne zvláštne pokyny dopredu.

Tlačiareň PC42D nie je iba jednoducho ovládatelná, ale aj spolahlivá a účinná, pomocou čoho môže prispieť k 
bezpečnejšie prevádzkovanie Vašej spoločností a prudkého nárastu produktivity.

Zebra ZQ110
Mobilnej tlačiarne etikiet Zebra ZQ110 pri prenosnosti má ďalšiu velkú výhodu a to je robustné vytvorenie a cena 
priateľská k peňaženke. Tlačiareň ZQ110 je schponá uspokojiť všetky tie funkcie, ktoré sú potrebné počas obchodného 
použitia v každodenného života a pri dokonalej kvality tlače zabezpečí aj užívateľsky príjemný zážitok.

ZQ110 pre používatelov takisto garantuje už dobre spoznanú kvalitu, spolahlivosť Zebry a tú efektívnosť, čo táto značka 
predstavuje.

Zebra GC420t
Tlačiareň GC420t takisto zabezpečí tú pravú kvalitu výrobcu Zebra a podobne ako aj dve predchádzajúce tlačiarne, aj 
GC420t má rovnaké výhody, ako ľahká manipulácia, účinnosť, čo poskytne dokonalé riešenie pre tých, ktorých denné 
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množstvo potlačených etikiet nie je viac, ako 1.000-3.000 kusov a hladajú rýchly a efektívny spôsob na vyhotovanie 
svojich etikiet. GC420t je tlačiareň fungujúca a termotransférovou technológiou, ktorej rozsah použitia je mimoriadne 
široký. Okrem obchodu a skladovanie ju preferovane používajú aj v zábavnom priemysle (tlač lístkov a vstupeniek) a v 
zdravotníctve (tlač receptov, atď.).
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