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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-zq600-mobil-cimkenyomtato-bp64)
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Bemutatjuk a Zebra ZQ600 mobil címkenyomtatót
Fejleszteni szeretné eszköztárát, hogy gördülékenyebben menjen a munka és eredményesebb legyen a raktározás? A 
Zebra mobileszközei kiváló megoldást kínálnak a logisztikai és készletkezelési feladatok támogatására.

Mobil címkenyomtatóval a növekvő produktivitásért

A népszerű QLn széria legújabb darabja a mobil címkenyomtatók királya, mely innovatív technológiával és dizájnnal 
érkezett annak érdekében, hogy Ön gyorsan és hatékonyan növelhesse termelékenységét és egyszerűen kezelhetővé 
tegye a készletkezelési feladatait.

A Zebra ZQ600-as mobil címkenyomtatójával szinte bármilyen raktározás, értékesítés és logisztika területén 
használatos címke könnyedén nyomtatható. A mobileszköz segítségével vonalkódokat, raktári címkéket, vagy 
értékesítési bizonylatokat is nyomtathatunk, hordozhatóságának köszönhetően éppen ott, ahol szükségünk van rájuk.

Miért épp a Zebra nyomtatóit válasszam?

Több millió eladott készülék igazolja, hogy a Zebra mobil címkenyomtatói biztos megoldást kínálnak a kis- és 
nagykereskedelmi felhasználók számára egyaránt.

Mobil nyomtatóik legnagyobb előnye az egyszerű, ám robosztus és időtálló tervezésben rejlik, valamint a masszív 
eszköz egyszerű hordozhatóságában. A ZQ600-as mobil nyomtató kiváló segítséget nyújt mind a raktári munkában, 
mind a vendéglátásban, mind pedig a kiskereskedelemben dolgozók számára. Segítségével termékeink azonosítási és 
adatrögzítési nehézségei szinte egy pillanat alatt válnak megoldhatóvá.

A nagy, színes kijelzővel ellátott, és gyors, vezeték nélküli kapcsolattal működő prémium nyomtató új szintre emeli 
egyszerű kezelhetőséget, és új utakat nyit a produktivitás terén. Bővíthető memóriája lehetővé teszi a firmware gyakori 
frissítését, ezáltal mindig használatra kész és a legújabb szabványnak megfelelően is alkalmazható.

A ZQ600 ráadásul nem csak okos, de szinte elnyűhetetlen is! Hatékonyan ellenáll az ütéseknek és egyéb környezeti 
behatásoknak, robosztus felépítése ellenére azonban továbbra is könnyedén hordozható és elegáns eszköz.
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