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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/tobb-mint-egyszeru-rancfelvarras-bemutatjuk-a-
zebra-zt411-ipari-nyomtato-ujitasait-bp227)
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TÖBB, MINT EGYSZERŰ RÁNCFELVARRÁS: 
BEMUTATJUK A ZEBRA ZT411 IPARI NYOMTATÓ 
ÚJÍTÁSAIT

Hamarosan érkezik a Zebra ZT400-as ipari nyomtatószériájának legújabb darabja, a ZT411-es modell, mely elődeihez 
képest rengeteg komoly újdonsággal büszkélkedhet majd. Az új nyomtató ugyanis nem csak magasabb szintű 
felhasználói élményt biztosít majd, de olyan újdonságokra is képes lesz, mint a masszívabb RFID címkék nyomtatása.

Mindig lehet újat mutatni
Amikor a technológia modernizálása kerül szóba, a legtöbbünknek nagy valószínűséggel nem a nyomtatók fejlesztése 
lesz az első, ami beugrik, sokkal inkább az okostelefonok és egyéb mobileszközök. Meglepő módon azonban a fejlődés 
még ezen a területen is lehetséges. 

A nyomtatók rendkívül fontos szerepet játszanak az ipari architektúrában, és olyan intézmények alapvető kellékei, mint 
a gyárak, a raktárak, vagy az üzletek, sőt, a címkézés az e-kereskedelemben is kiemelkedő jelentőségű feladatot jelent. 
Itt ugyanis nem csak a nyomtatás minősége, de annak sebessége is rendkívül lényeges feladatot jelent.

Napjainkban felgyorsult a világ, a változások pedig a legkülönbözőbb iparágakra vannak hatással. Ezért is fontosak a 
nyomtatók korszerűsítésére tett erőfeszítések, mind a gyártók, mind pedig az ügyfelek szempontjából.

Miben más a ZT411?

A Zebra ZT400-as széria a vásárlók valódi kedvence, ha ipari nyomtató vásárlására kerül a sor. Különösen a 
gyártulajdonosok és raktárosok imádják, nem véletlenül. A ZT400-as eszközök ugyanis kifejezetten nagy teherbírás 
mellett képesek tökéletes minőségű címkék gyártására, és naponta akár több ezer matricát is nyomtathatunk velük, 
úgy, hogy hosszú éveken keresztül hibátlanul üzemeljenek.

De ha valóban így van, miért lenne érdemes beruháznunk egy teljesen új eszközre? – merülhet fel sokakban a kérdés. 
A kulcs pedig nem másban, mint a fenntartható fejlődésben keresendő.

A ZT411-et a Zebra fejlesztői úgy tervezték meg, hogy innovációinak köszönhetően hosszú évekig, akár évtizedekig is 
jó szolgálatot tegyen a felhasználóknak. A legújabb technológiák rugalmasan és hatékonyan frissíthetők, ezáltal pedig 
az eszköz képes arra, hogy legyőzze a korral járó elavulás problémáját.

Mindezek mellett érdemes szót ejteni arról is, hogy az új modell elődeinél jóval energiatakarékosabban működik, ami 
főként a felgyorsított munkatempónak és a csökkentett várakozási időnek köszönhető.
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Javított hibák és praktikus újítások

A ZT411 sok praktikus újítást tartogat a felhasználók számára. Ilyen például a dupla USB-port, melynek segítségével 
nyomtatás közben külső adathordozót és szkennert, vagy pedig billentyűzetet is egyszerre csatlakoztathatunk az 
eszközhöz.

De a hasznos újdonságok közé tartozik a színes érintőképernyő is, mely nem csak a nyomtató használatát teszi 
egyszerűbbé, de a felhasználói élményt is képes fokozni.

A Zebra ZT411-en mindezek mellett helyet kapott a Bluetooth kapcsolat is, a tervezők pedig a széria korábbi 
darabjainak hibáit is javították. Így egy igazán stabil, megbízható, és masszív eszközzel gazdagodhat azok gépparkja, 
akik beruháznak a hamarosan érkező ipari szupernyomtatóra!
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