
CÍMKENYOMTATÓT! NA DE 
MILYET?

TERMÉKEINK CÍMKÉZÉSI 
FOLYAMATÁNAK LEGFONTOSABB 
ELEME MAGA A NYOMTATÓ, HISZEN A 
CÉLJAINKNAK LEGINKÁBB 
MEGFELELŐ CÍMKÉKET SPECIÁLISAN 
ERRE A CÉLRA FEJLESZTETT 
ESZKÖZÖKKEL TUDJUK PROFI 
MÓDON ELŐÁLLÍTANI. A TÖKÉLETES 
NYOMTATÓ KIVÁLASZTÁSÁNÁL 
ÉPPEN EZÉRT ÉRDEMES 
KÖRÜLTEKINTŐNEK LENNI ÉS TÖBB 
SZEMPONTOT IS FIGYELEMBEN VENNI. 
A VÁLASZTOTT ESZKÖZ 
TULAJDONSÁGAI FOGJÁK UGYANIS 
MEGHATÁROZNI CÍMKÉINK 
MINŐSÉGÉT, ÉS AZT AZ ÖSSZEGET, 
MELYET ELŐÁLLÍTÁSUKRA KELL 
SZÁNNUNK.
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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/milyen-cimke-nyomtatot-bp86)
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CÍMKENYOMTATÓT! NA DE MILYET?

Termékeink címkézési folyamatának legfontosabb eleme maga a nyomtató, hiszen a céljainknak leginkább megfelelő 
címkéket speciálisan erre a célra fejlesztett eszközökkel tudjuk profi módon előállítani. A tökéletes nyomtató 
kiválasztásánál éppen ezért érdemes körültekintőnek lenni és több szempontot is figyelemben venni. A választott 
eszköz tulajdonságai fogják ugyanis meghatározni címkéink minőségét, és azt az összeget, melyet előállításukra kell 
szánnunk. 

Milyen kritériumok alapján találhatjuk hát meg a számunkra leginkább megfelelő címkenyomtatót?

A nyomtatás módja
Annak tükrében, hogy milyen élettartamú, és milyen felületen használható címkéket szeretnénk készíteni, többféle, 
különböző technológiával működő nyomtató közül választhatunk. A direkt-termál nyomtatókat az alacsonyabb 
minőségi elvárások mellett is használható, rövidebb életciklusú címkék készítéséhez ajánljuk, míg a termál-transzfer
nyomtatók az idővel és a környezeti hatásokkal szemben is ellenálló etikettek készítésére alkalmasak.

Felhasználási környezet és darabszám

A választott nyomtató típusa attól is függhet, hogy a mindennapok során milyen környezetben szeretnénk az eszközt, 
valamint az előállított címkéket használni, illetve naponta átlagosan hány etikett nyomtatását tervezzük. A kisebb, 
hétköznapi felhasználásra tervezett nyomtatók lassabban dolgoznak, éppen ezért kevesebb címke előállítására 
használhatók, mint az ipari felhasználásra tervezett társaik, melyekkel naponta akár tízezer feletti darabszám is 
könnyedén előállítható. Ezen túl az átlagos asztali nyomtatók főként olyan címkék előállítására alkalmasak, melyeket 
csak az extrém körülményektől védett helyeken tudunk alkalmazni. Ezzel szemben a közép kategóriás eszközök közt 
már olyanokkal is találkozhatunk, melyek képesek a tartós időjárási viszontagságoknak, a vegyszereknek, illetve az 
egyéb, makacs szennyeződéseknek is ellenálló címkék előállítására.

Webáruházunkban asztali, közép kategóriás, illetve ipari nyomtatók közül is válogathat, melyek mind minőségben, mind 
teljesítményben hatékonyan alkalmazkodnak az Ön által támasztott, speciális igényekhez.

Minőség

Tervezett címkéink felbontása, valamint mérete is nagyban befolyásolhatja az általunk választott eszköz típusát. Míg 
részletes grafika esetén érdemes magasabb felbontású, legalább 300 dpi-s nyomtató választanunk, addig egyszerűbb, 
szöveggel vagy vonalkódokkal ellátott matricák esetében pedig a 200 dpi is megfelelő lehet. A címkék méretezése 
esetén érdemes figyelembe vennünk, hogy a legtöbb irodai és közép kategóriás etikett-nyomtató maximálisan a 104 
mm-es formátumot támogatja.
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