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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/zebra-gc420-zd620-cimkenyomtato-bp60)
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KISKERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSBAN IS 
VERHETETLENEK A ZEBRA CÍMKENYOMTATÓI

Szeretné termékeit jól láthatóan, esztétikusan, és az előírásoknak minden szempontból megfelelően címkézni? A Zebra 
a címkenyomtatás területén is a leghatékonyabb és legfejlettebb megoldásokat kínálja, a kereskedelem minden 
területén.

ZD620 és a GC420 – a kis kivitelezés nagy teljesítményt takar
Azok számára, akik a kiskereskedelemben dolgoznak, és nincs szükségük ipari mennyiségű vonalkód rendszeres 
nyomtatására, a legjobb megoldást a Zebra közkedvelt, asztali címkenyomtatói jelentik.

Az asztali címkenyomtatók egyik legnépszerűbb modellje a ZD620, melyet leginkább mérete, kialakítása, és egyszerű 
kezelhetősége tesz kedveltté a kisvállalkozások körében. A ZD620 nem csupán strapabíró és elnyűhetetlen, de 
rendkívül könnyen kezelhető és egyszerűen utántölthető. A transzfer, illetve termál transzfer technológiával működő 
nyomtató leltárazásnál, valamint a kereskedelem, az egészségügy, és az ügyvitel főbb területein is hatékonyan 
alkalmazható.

Egy másik effektív asztali megoldás lehet a szintén transzfer / termál transzfer technológiával működő GC420-as 
modell, mely a Zebra egyik leginkább keresett, legnagyobb példányszámban eladott terméke. Nem véletlenül, hiszen a 
helytakarékos nyomtató kisméretű kivitelezése nagy memóriát és kiemelkedő strapabírást takar. A GC420 32 bites 
processzora lehetővé teszi a nagyobb címkék gyorsabb nyomtatását, a gyorsabb grafikai feldolgozást, és a több 
formátum egyszerre történő tárolását is.

Hatékony megoldások ipari szinten is
A Zebra vonalkód- és címkenyomtatói közt minden vállalkozás megtalálja a számára szükségeset, legyen szó alacsony 
igénybevételű, kiskereskedelmi felhasználásra tervezett asztali eszközről, vagy akár ipari célból is alkalmazható, 
nagyteljesítményű nyomtatóról.

Nagy volumenű igénybevétel esetén szintén több modellből válogathatunk. Az olyan eszközök, mint a kifejezetten ipari 
felhasználásra tervezett ZT620 és ZT610 címkenyomtatók, lehetővé teszik a nagy mennyiségben történő gyors, 
hatékony és minőségi nyomtatást. Robosztus, fémkonstrukciós kialakításuk kiválóan alkalmassá teszi őket a 
raktárakban, gyárakban történő felhasználásra, a ventillátorok nélküli hűtőrendszer pedig csökkenti az eszközök 
karbantartási igényeit.
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