
VIAC, AKO JEDNODUCHÁ 
ÚPRAVA: PREDSTAVÍME 
INOVÁCIE PRIEMYSELNEJ 
TLAČIRNE ETIKIET ZEBRA ZT411

ČOSKORO PRICHÁDZA NOVÝ TYP 
SÉRIE PRIEMYSELNEJ TLAČIRNE 
ETIKIET ZT400, MODEL ZT411; ČO SA 
MÔŽE POCHVÁLIŤ S VÁŽNYMI 
INOVÁCIAMI OPROTI PREDCHODCU. 
NAKOLKO NOVÁ TLAČIAREŇ 
ZABEZPEČÍ NIE IBA ZÁKAZNÍCKY 
ZÁŽITOK NA VYŠŠEJ ÚROVNI, ALE 
BUDE SCHOPNÁ AJ NA TAKÉ 
INOVÁCIE, AKO TLAČ MASÍVNEJŠÍCH 
RFID ETIKIET.
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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/viac-ako-jednoducha-uprava-predstavime-inovacie-
priemyselnej-tlacirne-etiket-zebra-zt411-bp709)
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VIAC, AKO JEDNODUCHÁ ÚPRAVA: PREDSTAVÍME 
INOVÁCIE PRIEMYSELNEJ TLAČIRNE ETIKIET 
ZEBRA ZT411

Čoskoro prichádza nový typ série priemyselnej tlačirne etikiet ZT400, model ZT411; čo sa môže pochváliť s vážnymi 
inováciami oproti predchodcu. Nakolko nová tlačiareň zabezpečí nie iba zákaznícky zážitok na vyššej úrovni, ale bude 
schopná aj na také inovácie, ako tlač masívnejších RFID etikiet.

Vždy sa dá ukázať niečo nové
Ak sa bavíme o modernizácií technológie, tak väčšina si nemyslí hneď na rozvíjanie tlačiarní, ale skôr na smartfóny a 
na iné mobilné prístroje. Avšak či je to prekvapivé, alebo nie, vývoj existuje aj v tejto oblasti.

Tlačiarne etikiet majú mimoriedne velký význam v priemyselnej architektúre a sú základne príslušenstvá takých 
inštitúcií, ako závody, továrne, sklady alebo obchody, dokonca znamenajú úlohu prvoradého významu aj v označení 
tovarov a v e-obchode. Nakolko tu je dôležitá nie iba kvalita tlače, ale aj jej rýchlosť.

V dnešnom živote svet sa zrýchlil a zmeny toho majú vplyv na rôzne priemyselné odvetvia. Aj preto sú velmi dôležité 
modernizačné úsilie na rozvíjanie tlačiarní, takisto z hladiska výrobcov a aj zo zákazníkov.

V čom sa líši ZT411?

Séria ZT400 je skutočný obľúbenec kupujúcich, ak ido o kúpu priemyselnej tlačiarne. Hlavne ju majú radi majitelia 
tovární a skladníci a to nie je náhoda! Nakolko prístroje série ZT400 sú v9yborné pre vysoké namáhanie a na výrobu 
dokonalých etikiet a môžeme s nimi potlačiť denne až viac tisíc etikiet tak, aby fungovali cez dlhé roky.

Ale ak je to naozaj tak, tak prečo by sme mali invastovať do úplne nového zariadenia? - otázka môže vyvstať v 
mnohých. No klúč môžeme hladať v trvalo udržateľnom rozvoji.

Vývojári Zebry tak vytvorili tlačireň ZT411, aby vďaka inivácií robila dobrú službu používatelom na dlhé roky alebo 
dokonca desaťročia. Najnovšie technológie sú flexibilne a efektívne aktualizovatelné, vďaka čomu prístroj bude schopný 
na to, aby odstránil problém zastarnutia, čo prinášajú roky.

Navyše sa oplatí sa baviť aj o tom, že nový model funguje energeticky ovela efektívnejšie, ako prechodca, čo môžeme 
ďakovať hlavne zrýchleným pracovným tempom a zníženého časového limitu.

Opravené chyby a praktické inovácie
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ZT411 má k dispozícií vela praktických inovácií pre pou2zívatelov! Taký je napríklad dual USB port, pomocou čoho 
vieme pripojiť externý nosič údajov a skener aj počas tlače, dokonca aj klávesnicu.

Ale medzi užitočným novinkám patrí aj farebný dotykový displej, čo ulahčí nie iba používanie tlačiarne, ale je schopný 
zvýšiť aj užívateľský zážitok.

Okrem toho Zebra ZT411 má k dispozícií aj pripojenie Bluetooth, ďalej vývojári opravili aj chyby predchádzajúcej série. 
Takto park prístrojov môže obohatiť so spolahlivým, masívným a naozaj stabilným prístrojom tých používatelov, ktoré 
investujú do čoskoro pridádzajúcej super tlačiarne etikiet! 
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