
VENUJTE TOMU POZORNOSŤ 
PRED ZAKÚPENÍM 
PRIEMYSELNEJ TLAČIARNE 
ETIKIET

VÝBER NAJVHODNEJŠEJ TLAČIARNE 
ETIKIET HLAVNE ZÁLEŽÍ NA TOM, ŽE V 
AKOM PRACOVNOM PROSTREDÍ 
CHCEME POUŽÍVAŤ NÁŠ BUDÚCI 
PRÍSTROJ. NAPRÍKLAD 
POTREBUJEME ÚPLNE INÚ 
TECHNOLÓGIU V MENŠOM SKLADE, 
KDE PRACUJÚ S CHEMIKÁLIAMI, AKO 
V JEDNOM VÄČŠOM SKLADE, KDE 
BALIA POTRAVINÁRSKE VÝROBKY. 
POŽIADAVKY SÚ INÉ AJ Z 
KVALITATÍVNEHO AJ 
KVANTITATÍVNEHO HLADISKA A DOSŤ 
VEĽKÁ PONUKA NA TRHU ROBÍ 
ŤAŽŠÍM A ŤAŽŠÍM VÝBER TOHO 
NAJDOKONALEJŠIEHO PRÍSTROJA.

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/venujte-tomu-pozornost-pred-zakupenim-
priemyselnej-tlaciarne-etikiet-bp672)
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VENUJTE TOMU POZORNOSŤ PRED ZAKÚPENÍM 
PRIEMYSELNEJ TLAČIARNE ETIKIET

Výber najvhodnejšej tlačiarne etikiet hlavne záleží na tom, že v akom pracovnom prostredí chceme používať náš budúci 
prístroj. Napríklad potrebujeme úplne inú technológiu v menšom sklade, kde pracujú s chemikáliami, ako v jednom 
väčšom sklade, kde balia potravinárske výrobky. Požiadavky sú iné aj z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hladiska a 
dosť veľká ponuka na trhu robí ťažším a ťažším výber toho najdokonalejšieho prístroja.

V nasledovnom článku chceme poskytnúť pomoc v súvislosti toho, že na čo sa odporúča si dávať pozor pred tým, ako 
by sme vybrali tú najvhodnejšiu tlačiareň etikiet na naše účely a ukážeme Vám aj to, že ktoré sú tie vlastnosti, ktoré v 
prípade najlepších priemyselných riešení sú nevyhnutné.

Ak ciel je etiketa s dokonalou kvalitou
Predtým ako by sme kúpili tlačiareň etikiet je dôležité vidieť, že naše budúce etikety v akom prostredí, respektíve pri 
akých podmienok budeme používať.

V prípade bežného obchodného alebo kancelárskeho použitia môže stačiť aj jedna klasická atramentová tlačiareň, 
avšak v prípade náročnejšieho skladového použitia, napokon v priemyselného medzi extrémnych podmienkach, 
respektívneho zdravotníckeho už budeme potrebovať ovela trvácnejšie, špeciálne zariadenie. 

Čím extrémnejších prostrediach pracujeme, musíme venovať tým väčšiu pozornosť na to, aby naše nálepky boli 
vyrobené z trvácneho, odolného materiálu a aby sme zakúpili takú tlačiareň, s čím lahko vieme potlačiť aj špeciálne 
etikety. 
Jedna najlepšia vlastnosť priemyselných tlačiarní je, že vedia procovať s rôznými materiálmi, ďalej jednotlivé modely 
podporujú tlač vo viacerých rozmeroch od šírky 12 mm až do 200 mm.

Najdôležitejšia vlastnosť priemyselnej tlačiarne: zaťaženie

Pri tom, že na aký materiál budeme tlačiť je velmi dôležité aj to, že aké množstvo plánujeme denne vyhotoviť, naďalej s 
akou rýchlosťou chceme vyrobiť naše etikety.

Existujú také obchody a sklady, kde denne potrebujú potlačiť iba cca. 10-20 cenoviek alebo čiarových kódov, avšak u 
logistických spoločností alebo v závodoch toto číslo lahko môže navýšiť aj o stokrát alebo tisíckrát viac. V takých 
prípadoch pri kvalite znamená mnoho aj rýchlosť, naďalej je veľmi dôležité aj zaťaženie vybraného zariadenia.

Pre menšie požiadavky sú výborne ideálne aj základné stolové tlačiarne etikiet, dokonca aj mobilné prenosné printery, 
kým na priemyselné používanie je odporúčaný špeciálny prístroj s vysokým namáhaním, čo je bezchybne aplikovatelný 
aj na výrobu niekolko tisíc, napokon až stotisíc kusov etikiet denne.
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Softvérová a hardvérová kompatibilita tlačiarne etikiet

Ak chceme rozšíriť súbor nástrojov nášho podnikania s tlačiarňou etikiet, tak sa odporúča poinformovať, či daný prístroj 
je kompatibilný s momentálne používanými hardvérmi a softvérmi. Nakolko môže sa stať, že nové technológie už 
nepodproujú staršie riešeina, ktoré boli nové pred desiatimi alebo dvaciatimi rokmi.

Pri kompatibility používaných počítačov a iných prístrojov sa odporúča si dávať pozor aj to, aby k tlačiarni sme používali 
vždy príslušné etikety a termotransférové pásky, ktoré sú v súlade aj s našimi požiadavkami, ale ako sme aj vyššie 
spomínali, priemyselné riešenia majú tú velkú výhodu, že vedia ovládať viaceré typy a rozmery materiálov, vďaka čomu 
výsledňujú kvalitné a trvácne etikety pre naše podnikanie.
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