
A HATÉKONYSÁG NEM 
EGYENLŐ AZZAL, HOGY VALAMI 
BONYOLULT!

HA EGY ESZKÖZ MEGBÍZHATÓAN ÉS 
HATÉKONYAN VÉGZI FELADATÁT, 
SOKAN RÖGTÖN ARRA GONDOLNAK, 
HOGY BONYOLULT, ÉS FŐKÉNT 
DRÁGA TECHNOLÓGIÁRÓL 
BESZÉLÜNK. SOK ESETBEN EZ A 
FELTÉTELEZÉS AZONBAN NEM IGAZ, 
ÉS EGY CSÚCSKATEGÓRIÁS ESZKÖZ 
SEM KÜLÖNBÖZIK SOKBAN 
KEZELHETŐSÉGÉT ÉS ÁRÁT 
TEKINTVE AZ EGYSZERŰBB MÁRKÁK 
TERMÉKEITŐL. A KÜLÖNBSÉG 
FŐKÉNT A MEGBÍZHATÓSÁGBAN ÉS A 
HATÁSFOKBAN KERESENDŐ.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/hatekony-cimke-es-vonalkod-nyomtatok-bp81)
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A HATÉKONYSÁG NEM EGYENLŐ AZZAL, HOGY 
VALAMI BONYOLULT!

Bemutatjuk a vonalkód nyomtatás leggyorsabb és legegyszerűbb 
eszközeit
Ha egy eszköz megbízhatóan és hatékonyan végzi feladatát, sokan rögtön arra gondolnak, hogy bonyolult, és főként 
drága technológiáról beszélünk. Sok esetben ez a feltételezés azonban nem igaz, és egy csúcskategóriás eszköz sem 
különbözik sokban kezelhetőségét és árát tekintve az egyszerűbb márkák termékeitől. A különbség főként a 
megbízhatóságban és a hatásfokban keresendő.

Mi a legjobb megoldás, ha vállalkozásunk számára vonalkód nyomtatót szeretnénk vásárolni? Most összegyűjtöttünk 
néhány kiváló minőségű, ám mégis pénztárcabarát opciót a piacon található lehetőségek közül.

Honeywell PC42D
A Honeywell PC42D modellje egy könnyen kezelhető asztali nyomtató, mely termál transzfer és direkt termál 
nyomtatásra egyaránt alkalmas. Gazdaságos és kompakt megoldást jelent kiskereskedelmi egységek és raktározással 
foglalkozó cégek számára is, beüzemelése és használata pedig nem igényel semmilyen előképzettséget. 

A PC42D nem csupán könnyen használható, de megbízható és hatékony nyomtató is, melynek segítségével 
hozzájárulhat vállalkozása biztosabb működéséhez és produktivitásának látványos növekedéséhez.

Zebra ZQ110
A Zebra ZQ110 mobil címkenyomtató, melynek hordozhatósága mellett egyik legnagyobb előnye a strapabíró 
kialakítása és pénztárcabarát ára. A ZQ110-es nyomtató minden olyan funkció ellátására képes, melyre a kereskedelmi 
felhasználás során a hétköznapok folyamán szükség lehet, és a tökéletes nyomtatás mellett a munka során igazi 
felhasználóbarát élményt biztosít.

A ZQ110 felhasználói számára egyaránt biztosítja a jól ismert Zebra minőséget, megbízhatóságot, és a márka által 
kínált, garantált hatékonyságot is.

Zebra GC420t
A szintén hamisítatlan Zebra minőséget képviselő GC420t az előző két nyomtatóhoz hasonlóan könnyen kezelhető, 
hatékony eszköz, mely azok számára kínál tökéletes megoldást, akiknek a nyomtatási igénye átlagosan napi 1000-
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3000 címke között mozog, és gyors, hatékony módot keresnek a kivitelezésre. A GC420t thermál technológiával 
működő nyomtató, melynek felhasználási köre rendkívül széleskörű. A kereskedelem és raktározás területén kívül akár 
a szórakoztatóiparban (jegynyomtatás) vagy az egészségügyben (receptek nyomtatása, stb.) is alkalmazható.
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