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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/najlepsie-tlaciarne-etikiet-zebra-pre-rozne-pracovne-
miesta-bp701)
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NAJLEPŠIE TLAČIARNE ETIKIET ZEBRA PRE 
RÔZNE PRACOVNÉ MIESTA

Výber najvhodnejšej tlačiarne etikiet závisí od toho, že medzi akými podmienkami chceme používať daný prístroj. 
Odlišné priemyselné odvetvia vyžadujú iné a iné riešenia a vôbec nie je isté, že čo funguje v oblasti skladovania, tak to 
bude takisto vhodné aj pre kancelársku prácu alebo počas zdravotníckého použitia. 

V nasledovonm článku Vám chceme ponúknuť stručný prehľad ohladom toho, že do jednotlivých priemyselných odvetí 
aké riešenia tlače etikiet sú najvhodnejšie, ktoré sú tie s čími efektívne a kvalitne sa dá vykonať prácu.

Výroba
V rôznych závodoch obvykle potrebujú také tlačiarne, ktorú vedia rýchlo vyhotoviť velké množstvá a mimoriadne 
trvácne etikety. Počas priemyselného používania kvalita je významne dôležitá a to, aby prístroj vhodne odolal voči 
extrémnymi teplotnými výkyvmi, prachu a špine, alebo iným enviromentálnym faktorom.

V týchto prípadoch najlepší výber znamenajú priemyselné tlačiarne etikiet Zebra ZT600 a ZT400, ktoré tlačia nie iba 
rýchlejšie, ale aj ovela kvalitnejšie, ako jednoduchšie stolné verzie. Dokonca výborne odolajú aj voči extrémnym 
podmienkam.

Série tlačirní ZT Zebra vyrobí z kovových dielov a sú vybavené so vstavanými tepelnými senzormi, takto sú schopné 
obstať aj medzi najextrémnejšími priemyselnými podmienkami a vykonať takú prácu, čo je v súlade s vysokými 
požiadavkami.

Logistika
Preprava a logistika je komplexné priemyselné odvetvie, procvné procesy od skladovania cez správa vozového parku 
až do služieb môžu byť velmi mnohostranné. V týchto prípadoch najlepšie riešenie znamená používanie kombinácií 
rôznych tlačiarní Zebra v závislosti od jednotlivých oblastí a pracovných procesov.

Napríklad v najviac preplnených skladoch môže byť dobré riešenie používanie sérií tlačiarne Zebra ZT, veď tie prístroje 
sú nie len trvácne, ale aj velmi spolahlivé. Laho pripájajú k rôzným mobilným prístrojom a aplikáciam, takto kdekolvek a 
kedykolvek vieme tlačiť pomocou nich.  

Avšak v tom prípade, ak potrebujeme ozajstné mobilné riešenie, tak dokonalé riešenie znamenajú mobilné tlačiarne 
série Zebra ZQ600 a ZQ500. Pomocou nich môžeme potlačiť aj etikiety a bločky a s pripojením Bluetooth alebo Wi-Fi 
lahko ich vieme používať nie iba medzi štyrmi stenami, ale aj mimo pracoviska.
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Zdravotníctvo
Zebra ponúka aj také špeciálne tlačiarne, ktoré boli vytovrení pre zdravotnícke používanie. Tieto prístroje majú kryt, čo 
odolá aj voči čistiacimi prostriedkami, majú k dispozícií uzavreté tlačidlo interface, naďalej sú vyrobené s napájacími 
zdrojmi, ktoré sú v súlade so zdravotníckymi predpismi, takto zabezpečujú bezpečné používanie, čo je velmi dôležité v 
tejto priemyselnej oblasti.

Stolná tlačiareň Zebra ZD620-HC je taký kompaktný prístroj, čo ponúka výbornú rýchlosť tlače a kvalitu, vďaka čomu je 
ideálny na lekáreňské alebo namocničné používanie v oblasti zdravotníctva.

Ostatné priemyselné odvetvia
Výber tlačiarne etikiet Zebra v ostatných priemyselných odvetviach vo velkom závisí od plánovaného tlačového 
množstva, od označených produktov alebo od balenia, dokonca sú dôležité aj otázky mobility a miesta.

V našom internetovom obchode pri každodenných stolných tlačiarní etikiet nájdete aj väčšie priemyselné zariadenia. A 
ak by ste potrebovali pomoc vo výbere, tak neváhajte kontaktovať našu zákaznícku linku!
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