
ZÁKLAD DOBRE FUNGUJÚCEHO 
PODNIKU JE PRESNOSŤ

OZAJSTNÉ USILOVNÉ LUDIA 
POTREBUJÚ SPOLAHLIVÉ PRÍSTROJE 
NA KAŽDODENNÉ ÚLOHY. PRE TO, 
ABY SVOJU PRÁCU VEDELI VYKONAŤ 
VŽDY NAJRÝCHLEJŠIE A PRESNE 
MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN TÚ NAJLEPŠIU 
TECHNOLÓGIU. ČO BY MOHLO BYŤ 
NAJIDEÁLNEJŠIE NA TÚTO ÚLOHU, 
AKO NIE DÁTOVÝ TERMINÁL ZEBRA 
MC3300, ČO VÝBORNE SA DÁ 
POUŽÍVAŤ NA OCEŇOVANIE, 
SKENOVANIE, RIADENIE ZÁSOB A NA 
KOMUNIKÁCIU.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/zebra-mc3300-prirucka-dátoveho-terminalu-bp550)
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ZÁKLAD DOBRE FUNGUJÚCEHO PODNIKU JE 
PRESNOSŤ

Ozajstné usilovné ludia potrebujú spolahlivé prístroje na každodenné úlohy. Pre to, aby svoju prácu vedeli vykonať vždy 
najrýchlejšie a presne môžu používať len tú najlepšiu technológiu. Čo by mohlo byť najideálnejšie na túto úlohu, ako nie 
dátový terminál Zebra MC3300, čo výborne sa dá používať na oceňovanie, skenovanie, riadenie zásob a na 
komunikáciu.

Zoznámte sa s budúcnosťou mobilných prístrojov, s MC3300!
Ak sa bavíme o robustných ručných počítačov a mobilných prístrojov v oblasti obchodu, skladovania alebo logistiky, tak 
počas posledných desaťročí Zebra už dokázala moc vela. Produkty vyrobené prostredníctvom nich sú neprekonateľné v 
oblasti tlače, skenovania, inventúry a čítania cien. Ich najnovší prenosný počítač je MC3300, čo zjednoduchší v jednom 
prístroji všetky dobré vlastnosti predchodcov.

Je pripravený na každú rizikovú situáciu!

MC3300 oproti predchádzajúcich modelov poskytne lepší a účinnejší zber údajov. Nieže iba pracuje aj rýchlejšie, ale 
umožňuje naskenovanie údajov aj zo vzdialenosti dvoch metrov, takmer z každého povrchu, pri akýchkolvek 
podmienkach. Ďalšia velká výhoda je, že v záujme efektívnejšej práce sa dá používať vo viacerej konfogurácií. Dá sa 
používať v pištolovej, rovnej naďalej rotačnej forme, čo umožňuje, aby jeden čiarový kód bol dekódovatelný prakticky v 
akejkolvek situácií, z akéhokolvek uhla!

Je nárazuvzdorný, ale napriek tomu aj elegantný

Ako už sme mohli zvyknúť u mobilných prístrojov Zebra, aj MC3300 dostal silný nárazuvzdorný a odolný kryt a dizajn. 
Rovnako odolá aj proti vode a prachu a vďaka gumeného krytu vydrží a prežije pád z viacerého metra, bez akéhokolvek 
poškodenia. Avšak napriek masívneho vytvoreniu, má solídny a elegantý dizajn, ako sme už od Zebry mohli zvyknúť.

Vysoká kompatibilita v záujme toho, aby stále ste vedeli vykonať dokonalú prácu!

Keby ste mali obavy, že doteraz používané prístroje nie sú až tak moderné, tak sa nemusíte báť! MC3300 je 
synchrizovatelný s väčšinou predchádzajúcich prístrojov od Zebry a vďaka operačného systému Android je kompatibilný 
so všetým populárnejším, vlastne vyvinutým softvérom. Teda nemáte žiadne iné starosti, len aby ste is užívali rýchlu, 
perfektnú a bezproblémovú prácu s Zebrou MC3300!

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/

