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KÜLSŐ ÉS MÉG SOK MÁS - SZÁMÁRA.
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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-mc3300-adatgyujto-bp17)
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ISMERJE MEG A ZEBRA MC3300 ADATGYŰJTŐT

Zebra MC3300 adatgyűjtő

Bemutatjuk a következő generációs adatgyűjtőt, amely nagyobb termelékenységet és nyereségességet hoz létre az Ön 
vállalkozása számára. Az innovatív funkciók - például több kiviteli tényező a könnyebb beolvasás, a fejlett 
nagytávolságú adatgyűjtési képességek, a kemény és masszív külső és még sok más - számára.

Adatgyűjtő több kivitelben

Hogyan kaphat nagyobb termelékenységet, hatékonyságot és kényelmet egy mobil adatgyűjtővel? Ismerje meg az új 
Zebra MC3300-at, melyet ergonómikusra és teljesítményre optimalizátra tervezte a gyártó. A Zebra MC3300 
négyféleképpen konfigurálható: pisztoly markolat, forgófej, egyenes vagy 45 fokos kialakítású szkennelés - így minden 
felhasználási területre alkalmazható. Használja ki az adatgyűjtő előnyeit a nagyobb termelékenység eléréséhez 
vállalkozása számára.

Kiemelkedő vonalkódolvasási teljesítmény

Amikor jobb és jobb adatgyűjtést mondunk, úgy értjük - mert az új Zebra MC3300 mobil adatgyűjtő 20 méter távolságból 
képes rögzíteni az adatokat. Csekély súlyal és nagy teljesítményű vonalkód olvasással rendelkezik, megbízhatóan 
szkenneli az alacsony, a közepes és a hosszú tartományokat, és pontosan rögzít akár több vonalkódot egyetlen 
szkenneléssel.

Ipari, hosszútávú befektetés

Az új Zebra MC3300 mobil adatgyűjtő elengedhetetlenül robusztus, ipari könryezetbe tervezték. Ellenáll a víznek akár 
1,5 méter mélységben, és a leejtésnek akár 1 méterről. Az IP54 porral és víz cseppekkel szemben tömített, az 
érintőképernyő karcolásálló Gorilla Glass. Mégis elegáns és kifinomult, amely mind a végfelhasználónak, mind a 
vásárlónak a legjobbat nyújtja.

Haladó kommunikáció

Az új Zebra MC3300 adatgyűjtőt néhány hatékony üzleti kapcsolatot teremt azonnal. Ez azért van így, mert lehetővé 
teszi a kollégák számára, hogy azonnal csatlakozzanak az Ön cégéhez bárhonnan, a Wi-Fi-kompatibilis WorkForce 
Connect és push-to-talk képességekkel. Már az első használatbavételtől nagyobb hatékonyságot és termelékenységet 
fog tapasztalni.

Kompatibilis az MC3200 készülékkel

Az új Zebra MC3300 mobil adatgyűjtőhőz olyan kiegészítők kaphatók, amelyek extra élvezetet nyújtanak 
vállalkozásának. Van olyan pisztolytáskák és kézi kiegészítők, amelyek segítenek a munkatársainak kényelmesebben 
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és hatákonyabban dolgozni. A töltőállványok és egyéb tartozékok visszafelé kompatibilisek az MC3200 modellekkel.
Android és OS támogatás

Az új Zebra MC3300 mobil számítógéppel tökéletesítheti működését egy könnyű áttéréssel a legjobb üzleti operációs 
rendszerre az Android-ra. A Zebra egyszerűen, zökkenőmentesen és minimális hatást gyakorol a végfelhasználókra.
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