
DOKONALÁ TLAČIAREŇ: ČO JE 
DÔLEŽITJEŠIE, RÝCHLOSŤ 
ALEBO KVALITA?

AK PLÁNUJEME KÚPIŤ NOVÚ 
TLAČIAREŇ ETIKIET, NAŠE 
POŽIADAVKY MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ V 
ZÁVISLOSTI OD POUŽITIA PRACOVNEJ 
NÁPLŇE. V DANÝCH OBLASTIACH JE 
DÔLEŽITÉ, ABY POTLAČENÁ ETIKETA 
BOLA KVALITNÁ A TRVÁCNA, AVŠAK 
INDE MÔŽE BYŤ VÝZNAMNEJŠIA 
RÝCHLOSŤ PRÍSTROJA A MNOŽSTVO 
DENNE POTLAČENÝCH ŠTÍTKOV. V 
NASLEDOVNOM ČLÁNKU VÁM 
UKÁŽEME, KTORÉ SÚ TIE OBLASTI, 
KDE KVALITA JE NAOZAJ DÔLEŽITÁ A 
V AKÝCH PRÍSTROJOCH SA OPLATÍ 
ZAMYSLIEŤ, AK NECHCEME, ABY 
RÝCHLOSŤ NEGATÍVNE OVPLYVNILA 
DOKONALÚ KVALITU.

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/nakupne-prirucky/dokonala-tlaciaren-co-je-dolezitejsie-rychlost-
alebo-kvalita-bp717)
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DOKONALÁ TLAČIAREŇ: ČO JE DÔLEŽITJEŠIE, 
RÝCHLOSŤ ALEBO KVALITA?

Ak plánujeme kúpiť novú tlačiareň etikiet, naše požiadavky môžu byť odlišné v závislosti od použitia pracovnej náplňe. 
V daných oblastiach je dôležité, aby potlačená etiketa bola kvalitná a trvácna, avšak inde môže byť významnejšia 
rýchlosť prístroja a množstvo denne potlačených štítkov.

V nasledovnom článku Vám ukážeme, ktoré sú tie oblasti, kde kvalita je naozaj dôležitá a v akých prístrojoch sa oplatí 
zamyslieť, ak nechceme, aby rýchlosť negatívne ovplyvnila dokonalú kvalitu.

Existuje také, keď len rýchlosť je dôležitá?
Existujú také pracovné nálpne, kde etikety potrebujú len na dočasné označenie, takže sú vytvorené iba na pár dňové 
alebo týždnové použitie. Preto v jednotlivých skladoch alebo obchodoch dozrievajú aj prístroje, ktoré produkujú menej 
kvalitú potlač, namiesto kvalitných tlačiarní etikiet.

Avšak to vo väčšine prípadov znamená iba dočasné riešenie a nemusia sa nevyhnutne oplatiť.

Existujú také sklady, kde z lacných tlačiarní ročne sa opotrebúvajú aj viac kusov, veď čím je lacnejší jeden prístroj, tým 
je drahšia jeho údržba a môže prejaviť tým viac skrytých nákladov počas pravádzkovania.

V tom prípade, ak ciel je výroba čím väčšiho množstva etikiet za krátky čas, tak najviac sa odporúčajú používať 
tlačiarne etikiet z priemyselnej kategórie. Tieto prístroje vytvorili presne na vysoké namáhanie a oproti stolných 
variantov majú ovela väčšíprevádzkový čas a výkon.

Ak aj kvalita je dôležitá

Existujú aj také pracovné náplne, kde rýchlosť tlačiarne nie je a2z tak dôležitá otázka, ale hlavné je kvalita hotových 
potlačov. Medzi také oblasti používania patrí napríklad zdravotníctvo a chemický priemysel, avšak trvácne, kvalitné 
potlače môžu byť mimoriadne dôležité aj v logistike a sklade.

V tých oblastí sa môže stať, že etikety musia spĺnať rôzne pravidlá a predpisy, preto sa nemôže presadzovať ani 
rýchlosť tlače, ani počet hotových etikiet na úkor kvality.

Napríklad v zdravotníctve existujú mimoridane prísne predpisy na etikety slúžiace na označenie rôzných nástrojov alebo 
liekov, preto má Zebra v portfólií aj prístroje, ktoré vytvorí presne pre nemocnice, farmaceutike a pre lekárne.
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Samozrejme kvalita môže mať velký význam aj v každodennom živote, aj v menších obchodoch. Na takéto účely si 
môžeme vybrať medzi špičkových tlačiarní strednej kategórie, medzi ktorých väčšina je schopná uspokojiť nie iba 
kvalitatívne požiadavky, ale kvantitatívne.
Prečo si mám vybrať?

Akokoľvek neuveriteľné, ale dnes už si nemusíme nevyhnutne vybrať medzi rýchlosťou a kvalitou. Väčšina výrobcov 
ponúka také prístroje za priaznivé ceny, ktoré sú schopné produktovať bezchybné, kvalitné potlače aj pri vysokému 
namáhaniu.

Ak chceme vyrobiť velké množstvo etikety a súčasne aj kvalitné, tak nezávisle od pracovnej náplne, dokonalé riešenie v 
tom prípade znamenajú hlvane tlačiarne etikiet zo strednej kategórie alebo prístroje vytvorené na priemyselné 
používanie.

V našom internetovom obchode nájdete všetky možnosti od stolných kategórií s dokonalou kvalitou, až do 
priemyselných prístrojov, ktoré poskytujú naozaj tú najlepšiu kvalitu potlače a vysoký výkon v jednom!
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