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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/igy-csokkentheto-hatekonyan-a-tintasugaras-
nyomtatok-fogyasztasa-bp201)
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ÍGY CSÖKKENTHETŐ HATÉKONYAN A 
TINTASUGARAS NYOMTATÓK FOGYASZTÁSA

Ha címkézésről van szó, a tintasugaras nyomtatók kiválóan alkalmasak termékeink jelölésére és kódolására. Minél 
nagyobb azonban raktárkészletünk, annál gyakrabban kell tintapatront cserélnünk, és annál nagyobbak lesznek a 
nyomtatási kiadások.

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttünk néhány olyan tippet, melyek segítenek a működési költségeket 
csökkentésében!

Alacsonyabb nyomtatási felbontás
Noha a termikus tintasugaras nyomtatók nagyon nagy, 600 DPI-s felbontással is tudnak nyomtatni, nem mindig 
szükséges a legjobb minőséget használnunk. A vonalkódokat és adatmátrix-kódokat ugyan érdemes nagy felbontásban 
nyomtatnunk, azonban sok esetben (például jelölőcímkék nyomtatása során) az alacsonyabb pontsűrűség is 
tökéletesen megfelel a feladatnak.

Nyomtatás előtt mindig ellenőrizzük, hogy készülékünket milyen nyomtatási minőségre állítottuk, és a kiválasztott opció 
megfelel-e az aktuális feladatnak. Ha nincs szükségünk a tökéletes minőségre, nyomtassunk gyengébb beállításokkal, 
hiszen minél alacsonyabb a nyomtatott kép felbontása, annál kisebb a tintafogyasztásunk.

Egyszerű betűtípus használata

Ha nyomtatási beállításainkat megfelelően konfiguráltuk, érdemes lehet egy pillantást vetnünk a grafikai tervezéshez 
használt betűkészletünkre is. Abban az esetben ugyanis, ha vastag betűtípussal dolgozunk, akár 75%-al több tintát 
fogyaszthatunk, mint a vékonyabb, úgynevezett „öko-fontok” használata esetében. 

Ha korábban például vastag Times New Roman betűkészletet használtunk, érdemes vékonyabb a sans-serif fontra 
váltani annak érdekében, hogy nyomtatónk tintapatronja a korábbi teljesítményéhez képest másfélszer jobb arányban is 
dolgozhasson, és kevesebbszer kelljen évente cserélnünk.

Gyári tintapatron használata

Habár az elmúlt időszakban a költséghatékonyság miatt elterjedté vált az utángyártott patronok használata, hosszabb 
távon érdemes lehet az eredeti, gyári beszállító termékeit választanunk. A harmadik féltől származó tinták általában 
kevésbé produktívak, és előfordulhat, hogy a megtakarítás a nyomtatási minőség rovására megy. 

Arról már nem is beszélve, hogy rosszabb esetben a kétes minőségű tinta használata a nyomtatórendszer 
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meghibásodásához is vezethet. Ilyen módon pedig nem csak a tintapatron cseréje, de az eszköz javítása is anyagilag 
megterhelő, plusz kiadást jelenthet.
Ügyeljünk a nyomtatófej tisztaságára

Vigyázzunk arra, hogy a tintasugaras nyomtatófej ne száradjon ki, vagy ne tömítse el azt a por, esetleg egyéb 
szennyeződés. Ez főként patroncsere során fordulhat elő, vagy abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használjuk 
nyomtatónkat.

Ha a nyomtatófej beszárad vagy elszennyeződik, az gyenge nyomtatási minőséget eredményez, ami hosszabb távon 
nem csak a nyomtatás költségeit növeli, de előfordulhat, hogy javíthatatlan meghibásodást is okoz a szerkezet 
mechanikájában, ami akár a munka hosszabb ideig tartó leállását is eredményezheti.

Ha nem szeretnénk magunknak felesleges, plusz költséget csinálni, érdemes tehát az olyan apróságokon spórolni, 
melyekről elsőre nem is gondolnánk, mennyi megtakarítást jelenthetnek. Nem érdemes azonban játszanunk az 
utángyártott alkatrészekkel és tintapatronokkal, mert könnyedén előfordulhat, hogy a rövidtávú spórolásból hosszabb 
távon komoly ráfizetés is lehet.
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