
PRETO JE DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ 
TERMO ETIKETY S VHODNOU 
KVALITOU

AVŠAK OKREM RÝCHLOSTI TLAČE 
EXISTUJE EŠTE PÁR VECÍ, NA ČO SA 
ODPORÚČA DÁVAŤ POZOR, HLAVNE V 
TOM PRÍPADE, AK CHCEME 
DOSIAHNUŤ MAXIMÁLNY VÝKON A 
MOŽNOSTI Z DIRECT THERMO 
TLAČIARNE.
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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/preto-je-dolezite-pouzivat-termo-etikety-s-
vhodnou-kvalitou-bp718)
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PRETO JE DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ TERMO ETIKETY S 
VHODNOU KVALITOU

Tak sa zdá, že v našom stále rýchlejšom digitálnom svete, čoskoro bude dôležitejšia rýchlosť a lacná udržateľnosť, ako 
kvalita. Samozrejme, sú dôležité aj uvedené hladiská, avšak musíme vedieť, že ako sa s nimi zaobchádzať.

Nie je to inak ani v prípade tlačiarní, hlvane vtedy, ak sa bavíme o priemyselných prístrojoch. Rýchlosť a množstvo 
môže byť rozhodujúci faktor pri kúpe jednej tlačiarne, veď jedna pomalá tlačiareň môže mať negatívny vplyv na 
produktivitu našej spoločnosti.

Avšak okrem rýchlosti tlače existuje ešte pár vecí, na čo sa odporúča dávať pozor, hlavne v tom prípade, ak chceme 
dosiahnuť maximálny výkon a možnosti z direct thermo tlačiarne.

Vlastnosti prístroja sú významné
V záujme efektívného prevádzkovania našej tlačiarne sa odporúča dávať pozor na to, aby z každého hladiska sme si 
vybrali rýchle zariadenie. Čo to presne znamená?

Pri rýchlosti tlače musíme dávať pozor aj na rýchlosť konfigurácie nášho prístroja
Je dôležité, že problémy ktoré sa môžu vyskytnúť v prístroji, ako rýchlo sa dajú odstrániť
Kolko času trvá výmena termopásky alebo kotúča
Akú kvalitu potlače je schopná produktovať daná tlačiareň

Tieto faktory rovnako ovplyvňujú to, že vybraný prístroj ako účinne, rýchle vie fungovať a produktovať výsledok, čo je v 
súlade s našimi požiadavkami. Avšak konečný výsledok nezáleží len od schopností prístroja, ale aj od vhodných 
spotrebných materiáloch.

Termotransférová páska pre tlačiareň je taká, ako benzín do auta

Ak človek má k dispozícií vlastné vozidlo, tak vie, že pre bezproblémové fungovanie potrebuje najkvaltinejší benzín. 
Vlastné auto nikto by netankoval s najhorším benzínom. Nie je to inak ani v prípade tlačiarne, kde za palivo prakticky 
môžeme uvažovať spotrebné materiály, ktoré používame.

V prípade termotransférových tlačiarní najdôležitejšia ja termotransférová páska, ktorej kvaltia velmi ovplyvňuje kvalitu 
potlače, naďalej má velký vplyv aj na životnosť tlačiarne.

Len sa zamyslite nad nasledujúcim: ak do nášho auta tankujeme nevhodné palivo, tak vozidlo nejaký čas ešte funguje, 
avšak nevieme dosiahnuť maximálny výkon a pravdepodobne skôr a častejšie sa pokaží, ako s vhodným palivom. V 
prípade termotransférovej pásky situácia je rovnaká.
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Takže v tlačiarni použyívaná TTR páska významne ovplyvňuje kvalitu hotového výrobku a každý z nás vie, že z 
hladiska produktivity a efektívnosti aké je dôležitá čitatelnosť etikiet, kariet alebo pások.
Ako si vybrať vhodný spotrebný materiál?

Pri výbere spotrebných materiálov najdôležitejšia vec je to, aby sme si uvedomovali, že aký má typ naša tlačiareň, aký 
typ etikiet alebo termotransférovej pásky môžeme vložiť do nej. Nakolko v tom prípade, ak budeme používať navhodný 
spotrebný materiál, tak kvalita tlače drasticky môže klesať, 2dalej aj životnosť nášho prístroja.

Dokonca existujú aj také pásky, ktoré vôbec nie sú vhodné na vyhotovanie jednotlivých potlačov. Ak tlačíme velmi 
dorbné písmená, alebo nad 600 dpi, tak sa odporúča vybrať si overený produkt, čo pochádza od uznávaného výrobcu v 
odbore.

Ďalej tiež je dôležité, aby nikdy sme nevybrali najlacnejšiu variantu. Spotrebné materiály za podozrivo nízku cenu vo 
väčšine prípadov garantujú slabú kvalitu tlače a ich použitie dlhodobo môže byť nákladnejšie, ako keby sme mali 
nakupovať od spolahlivého výrobcu kvalitný materiál k práci, ale menej často.
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