
AKO SI VYBRAŤ TLAČIAREŇ 
ETIKIET PRE NAŠE ÚČELY?

VÝBER NAJVHODNEJŠEJ TLAČIARNE 
PRE NAŠU SPOLOČNOSŤ MÔŽE 
ZNAMENAŤ ZLOŽITÚ ÚLOHU. 
POČETNOSŤ TLAČE, KVALITNÉ A 
OBSAHOVÉ NORMY V SÚVISLOSTI S 
ETIKETAMI, NAĎALEJ OBLASŤ 
POUŽÍVANIA - TIE SÚ VŠETKY TAKÉ 
OTÁZKY, KTORÉ MUSÍME UVAŽOVAŤ 
PRED TÝM, AKO BY SME SI VYBRALI 
NAŠU BUDÚCNU TLAČIAREŇ 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/vzdelavacie-materialy/pomoc-pri-vybere-tlaciarne-etikiet-bp526)
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AKO SI VYBRAŤ TLAČIAREŇ ETIKIET PRE NAŠE 
ÚČELY?

Výber najvhodnejšej tlačiarne pre našu spoločnosť môže znamenať zložitú úlohu. Početnosť tlače, kvalitné a obsahové 
normy v súvislosti s etiketami, naďalej oblasť používania - tie sú všetky také otázky, ktoré musíme uvažovať pred tým, 
ako by sme si vybrali našu budúcnu tlačiareň etikiet.

Medzi akými možnosťami si môžem vybrať?
Na tlač samolepiacich etikiet vo všeobecnosti môžu byť ideálne aj atmamentové, laserové, termotlačiarne a 
termotransférové tlačiarne. Avšak v závislosti od toho, že na aký účel ich cheme používať, každý má dvoje výhody a 
nevýhody.

Laserové tlačiarne

Laserové tlačiarne ponúkajú výborné možnosti na tlač rôzných dokumentov, sú ideálne na uspokojenie kancelárských 
úloh. Sú dostupné v širokej škále, pracujú rýchlo a kvalitne. Avšak na vysokoobjemové tlač etikiet nie sú velmi vhodné, 
konkrétne z dvoch dôvodov. Jeden je, že pomerne znamenajú drahé riešenie a druhý, že lepidlo z etikiet za nejaký čas 
ich môže poškodiť a to môže spôsobiť predčasné zlyhanie.

Atramentové tlačiarne

Výhody a nevýhody atramentových tlačiarní sú podobné ako pri laserových tlačiarní, len s tým rozdielom, že 
atramentové tlačiarne znamenajú ovela lacnejšiu alternatívu, ako ich laserové partnery. To ale môže byť zavádzajúce, 
veď lacnejšia cena velakrát môže spôsobiť slabšiu kvalitu a vyššie náklady na údržbu.

Patróny atramentových tlačiarní je potrebné vymeniť dosť častejšie, ako tonerové kazety laserových tlačiarní. Okrem 
toho väčšina atramentových tlačiarní poskytuje mierne silnú tlačovú kvalitu, čo hlavne v prípade čiarov9ych kódov môže 
priniesť vela nepríjemností, nepretržitú dotlač a výmenu etikiet.

Termotlačiarne

V prípade tlače samolepiacich etikiet najlepšie riešenie znamenajú takzvané termotlačirne (teplocitlivé tlačirne). Pri tlače 
prenosom tepla medzi tlačovou hlavou a potlačitelným povrchom sa nachádza špeciálna farbiaca páska, čo prenesie 
farbu na povrch prostredníctvom tepla. Tento spôsob je ideálny na potlač označovacích etikiet, alebo na efektívne 
vyhotovenie čiarových kódov.

Okrem toho ďalšia velká výhoda termotlačirní je, že okrem bežného kancelárskeho papiera efektívne vedia potlačiť aj 
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rôzne iné materiály. Môžeme ich používať na potvrdenky, nálepky, alebo na potlač a označenie rôzných plastových 
povrchov. Jediná nevýhoda oproti hore uvedených tlačiarní je, že na uspokojenie bežných, každodenných 
kancelárských úloh žial nie sú používatelné, nakolko väčšina typov bol vytvorení na tlač bločkov alebo etikiet.

Každá jedna tlačiareň etikiet v našom webshope predstavuje vysokú kvalitu a boli vytvorené výslovne na 
vysoké namáhanie a efektívne uspokojenie špeciálnych požiadaviek.
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