
MÁM IS VYBRAŤ ORIGINÁLNU 
ALEBO NEORIGINÁLNU 
TLAČOVÚ HLAVU?

MNOHÍ SA SŤAŽUJÚ NA TO, ŽE 
NÁHRADNÉ DIELY PRIEMYSELNÝCH 
TLAČIARNÍ SÚ DRAHÉ. V TAKÝCH 
PRÍPADOCH MNOHÍ SI MYSLIA, ŽE PRI 
TOVÁREŇSKÝCH RIEŠENÍ TREBA 
ZAPLATIŤ IBA ZNAČKU A LACNEJŠIE, 
NEZNAČKOVÉ ALTERNATÍVY SÚ 
TAKISTO KVALITNÉ, AKO ŠPECIÁLNE 
NÁHRADNÉ DIELY VYBOBENÉ OD 
VÝROBCU NAŠEJ TLAČIARNE.
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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/mam-si-vybrat-originalnu-alebo-neoriginalnu-tlacovu-hlavu-
bp740)
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MÁM IS VYBRAŤ ORIGINÁLNU ALEBO 
NEORIGINÁLNU TLAČOVÚ HLAVU?

Vďaka oživeniu elektronického obchodu čoraz častejšie sa stretneme s takými internetovými obchodmi, ktoré ponúkajú 
rýchle a lacné riešenie na naše problémy. Taký je aj trh neoriginálnych dielov, kde často sa môžeme stretnúť s 
podozrivo lacnými doplnkami pre našu tlačiareň.

Kvôli nízkej cene väčšina neoriginálnych doplnkov pre tlačiarne mnohým sa môže javiť ako dobré rozhodnutie. Avšak z 
dlhodobého hľadiska sa neoplatí s nimi experimentovať. Hlavne pri takých dôležitých dielov, ako tlačová hlava. Že 
prečo nie? Teraz Vám to vysvetlíme!

Nie náhodou je drahá
Mnohí sa sťažujú na to, že náhradné diely priemyselných tlačiarní sú drahé. V takých prípadoch mnohí si myslia, že pri 
továreňských riešení treba zaplatiť iba značku a lacnejšie, neznačkové alternatívy sú takisto kvalitné, ako špeciálne 
náhradné diely vybobené od výrobcu našej tlačiarne. 

Avšak vo väčšine prípadov tento predpoklad jednoducho nie je správne.

Môže sa stať, že niektoré neoriginálne diely na prvý pohlad vyzerajú ako kompatibilné s našimi prístrojmi, avšak po 
objednávke zistíme, že sú takmer nepoužívatelné. Napríklad s neoriginálnymi, neznačkovými tlačovými hlavami počas 
používania sa môže vyskytnúť aj viac problémov. 

Také, neoriginálne diely štandardne majú slabšiu tlačovú kvalitu, spotrebujú ovela viac termotransférových pások a 
sťažujú, ďalej aj predražujú údržbu našich prístrojov. Čo významne môže zhoršiž produktivitu našej spoločnosti, ďalej 
významne môže zvýšiť pri dĺžke pracovných procesov aj náklady.

Nehovoriac už o tom, že životnosť produktov od neznámych výrobcov obvykle je ovela kratšia, ako testovaných 
továreňských dielov. A práve preto zbytočne sú lacnejšie, veď častejšie ich musíme vymeniť, čo nakoniec môže 
výsledňovať ovela vyššie náklady, ako by sme si na začiatku vybrali kvalitné náhradné diely.

Samozrejme je pravda, že originálne náhradné diely nie sú lacné, avšak cena je v mnohých prípadoch znakom kvalitnej 
práce. Ak budeme pracovať v priemyselnom prostredí a aj my sami chceme vykonať kvalitnú prácu, tak v každom 
prípade sa oplatí zaplatiť.

Nie je všetko odpad, čo je neoriginálne
Samozrejme si môžeme nájsť medzi neoriginálmi dielymi aj také kusy, ktoré majú dobrú kvalitu. Avšak sa oplatí vybrať 
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si velmi obozretne, že aký diel dáme do našej tlačiarne. Nakolko v tom prípade, ak si vyberieme nekvalitný náhradný 
diel lahko sa môže stať, že pri zhoršení tlačovej kvality spôsobujeme aj váždu škodu v prístroji.
Lepšie byť v bezpečí ako ľutovať

Ak hladáme naozaj spolahlivé riešenia, tak sa oplatí vybrať si testované originálne diely od výrobcu. Nakolko tieto diely 
v každom prípade garantujú dokonalú kvalitu a ešte čo je najdôležitejšie: ich použitie nezruší záruku na naše zariadenia!

Nakolko kvôli sporením môžeme spôsobiť vyššie náklady. Etikety sa budú rýchlejšie opotrebávať, častejšie musíme 
tlačiť a kvôli nekvalitným dielom rýchlejšie môžu zlyhať aj naše prístroje.

Takže, ak Vy chcete, aby Vaša tlačiareň fungovala čo najdlhšie a aby ponúkala tú najlepšiu kvalitu, tak vždy sa oplatí 
vybrať si kvalitu, čo zabezpečujú originálne náhradné diely.

V našom internetovom obchode pri najlepších spotrebných materiálov nájdete aj originálne tlačiarne etikiet, náhradné 
diely a doplnky!
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