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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/zebra-zq600-mobilna-tlaciaren-etikiet-bp524)
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ZÁUJME ULAHČENIA KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Predstavíme novú mobilnú tlačiareň etikiet Zebra ZQ600
Chcete rozvíjať zásoby Vašich prístrojov, aby práca bola bezproblémová a skladovanie bolo účinnejšie? Mobilné 
prístroje od Zebry ponúkajú výborné riešenie na podporu logistických a skladových úloh.

Mobilnou tlačiarňou pre zvýšenie produktivity

Najnovší člen populárnej série QLn je král mobilných tlačiarní etikiet, čo dorazila s inovetívnou technológiou a dizajnom 
v záujme toho, aby rýchlo a efektívne ste vedeli zvýšiť Vašu produktivitu a úlohy riadenia zásob by boli naozaj 
jednoduché.

S mobilnou tlačiarňou etikiet Zebra ZQ600 lahko môžete potlačiť akúkolvek etiketu, ktorú používajú v skladovaní, 
logistike a obchodu. Pomocou mobilného prístroja môžete potlačiť čiarové kódy, skladové etikety, alebo potvrdenia o 
predaji a vďaka prenosnosti práve tam a vtedy, kedy to potrebujete.

Prečo mám vybrať práve tlačiarne Zebra?

Viac milión predaných prístrojov potvrdzuje, že mobilné tlačiarne Zebra ponúkajú isté riešenie pre malo a 
velkoobchodníkov súčasne. 

Najväčšia výhoda mobilných tlačiarní spočíva práve v jednoduchom, ale robustnom vytvorení, naďalej v prenosnosti 
toho masívneho prístroja. Mobilná tlačiareň ZQ600 zabezpečí výbornú pomoc takťiež v skladovom prostredí, ako 
podobne aj v pohostinstve a maloobchode. Pomocou tlačiarne za okamih vieme vyriešiť ťažkosti označovania a 
zaznamenávania našich produktov.

Prémiová tlačiareň s velkým, farebným displejom funguje s rýchlym a bezdrótovým pripojením a posúva jednoduché 
ovládanie na úplne novú úroveň a napokon otvorí nové dvere v oblasti produktivity. Jej rozširitelná pamäť umožňuje 
častú aktualizáciu firmware, vďaka čomu je vždy pripravená na používanie, takto ZQ600 môžeme používať podľa 
najnovších noriem.

Navyše ZQ600 je nie len inteligentný, ale aj nadčasový! Efektívne odolá voči nárazu a iným vplyvom prostredia, avšak 
napriek robustného vytvoreniu je lahký, elegantný a pohodlne sa dá nosiť.
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