
A JÓL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS 
ALAPJA A PONTOSSÁG

AZ IGAZÁN SZORGALMAS 
EMBEREKNEK MEGBÍZHATÓ 
ESZKÖZÖKRE VAN SZÜKSÉGE A 
MINDENNAPOK SORÁN. AHHOZ, HOGY 
MUNKÁJUKAT MINDIG A LEHETŐ 
LEGGYORSABBAN ÉS PONTOSABBAN 
VÉGEZHESSENEK, CSAK A LEGJOBB 
TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLHATJÁK. MI 
SEM LEHET ERRE A FELADATRA 
ALKALMASABB, MINT A ZEBRA 
MC3300 KÉZI SZÁMÍTÓGÉPE, AMELY 
ÁRAZÁSRA, SZKENNELÉSRE, 
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁSRA ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓRA IS KIVÁLÓAN 
ALKALMAZHATÓ.
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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-ismerteto-bp75)
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A JÓL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS ALAPJA A 
PONTOSSÁG

Az igazán szorgalmas embereknek megbízható eszközökre van szüksége a mindennapok során. Ahhoz, hogy 
munkájukat mindig a lehető leggyorsabban és pontosabban végezhessenek, csak a legjobb technológiát használhatják. 
Mi sem lehet erre a feladatra alkalmasabb, mint a Zebra MC3300 kézi számítógépe, amely árazásra, szkennelésre, 
készletnyilvántartásra és kommunikációra is kiválóan alkalmazható.

Ismerkedjen meg a mobileszközök jövőjével, az MC3300-val!
Ha a kereskedelem, a raktározás, vagy a logisztika területén használható strapabíró kézi számítógépekről és 
mobileszközökről van szó, a Zebra az elmúlt évtized során már rengeteget bizonyított. Az általuk gyártott termékek 
mind vonalkód nyomtatás, mind szkennelés, mind pedig az árleolvasás és nyilvántartás terén verhetetlenek. Legújabb 
kézi kompjúterük, az MC3300 pedig elődei minden jó tulajdonságát egy készülékben egyesíti.

Minden éles helyzetben megállja a helyét!

Az MC3300 a korábbi modellekhez képest jobb és hatásosabb adatgyűjtést tesz lehetővé. Nem csak gyorsabban 
dolgozik, de akár két méteres távolságból is lehetővé teszi az adatok beolvasását, szinte bármilyen felületről, bármilyen 
helyzetben. További nagy előnye, hogy a hatékony munka érdekében több féle konfigurációban használható. Pisztoly 
formában, valamint egyenes és forgófejes módban is működtethető, lehetővé téve ezzel azt, hogy egy vonalkód 
gyakorlatilag bármilyen szituációban, bármilyen szögben leolvasható legyen.

Ütésálló, mégis elegáns

Mint ahogyan azt a Zebra mobileszközeitől már megszokhattuk, az MC3300 is erősen ütés- és kopásálló 
formatervezést kapott. A víznek és a pornak egyaránt ellenáll, és gumírozott felületének köszönhetően egy több 
méteres zuhanást is képes sérülés nélkül átvészelni. Masszivitása ellenére azonban továbbra is a Zebrától megszokott, 
szolid és elegáns külsővel rendelkezik.

Magas kompatibilitás, annak érdekében, hogy Ön mindig tökéletes munkát végezhessen!

Ha aggódna amiatt, hogy egyéb, már használatban lévő eszközei kevésbé modernek, ettől sem kell félnie. Az MC3300 
a korábbi Zebra modellek legtöbbjével szinkronizálható, Android operációs rendszerének köszönhetően pedig szinte 
bármilyen jól ismert, vagy saját tervezésű szoftverrel is kompatibilis. Önnek tehát nincs más dolga, mint hogy élvezze az 
MC3300-al végzett, gyors, tökéletes, és hibáktól mentes munka gyümölcsét!
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