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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
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/oktato-anyagok/ezert-fontos-a-megfelelo-minosegu-
termal-cimke-hasznalata-bp239)
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EZÉRT FONTOS A MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ 
TERMÁL CÍMKE HASZNÁLATA

Egyre inkább felgyorsuló, digitális világunkban úgy tűnik, lassan fontosabbá válik a sebesség és az olcsó 
fenntarthatóság, mint a minőség. Természetesen ezek a szempontok is lényegesek, azonban tudni kell, hogyan 
kezeljük őket a helyükön.

Nincs ez máshogy a nyomtatók esetében sem, különösen akkor, ha ipari felhasználású eszközökről beszélünk. A 
sebesség és a nyomatok száma meghatározó szempont lehet a vásárlás során, hiszen egy lassú nyomtató rossz 
hatással lehet cégünk produktivitására.

A nyomtatási sebességen kívül azonban akad néhány dolog, amire érdemes odafigyelni abban az esetben, ha termál 
címkenyomtatónkból szeretnénk kihozni a maximális teljesítményt és lehetőségeket.

Az eszköz tulajdonságai számottevők
Nyomtatónk hatékony üzemeltetésének érdekében érdemes odafigyelni arra, hogy minden szempontból gyors eszközt 
válasszunk. Hogy ez mit jelent egészen pontosan?

A nyomtatási sebesség mellett oda kell figyelnünk eszközünk konfigurálhatóságának sebességére
Fontos, hogy az eszközzel kapcsolatban felmerülő problémák milyen gyorsan megoldhatók
Mennyi ideig tart a termál szalag cseréje
Milyen minőségű nyomat produkálására képes a szóban forgó nyomtató

Ezek a tényezők egyaránt befolyásolják azt, az általunk választott eszköz mennyire tud gyorsan, hatékonyan, és 
céljainknak megfelelő működést produkálni. A végeredmény azonban nem csak az eszköz képességein, de a megfelelő 
kellékanyagok használatán is múlik.

A termál szalag a nyomtatónak olyan, mint az autónak a benzin

Ha az ember saját járművet tart fenn, tudja, hogy a hibátlan működéshez a legjobb minőségű üzemanyagra van 
szüksége. Saját autóját senki sem „etetné” silány minőségű benzinnel. Nincs ez másként a nyomtató esetében sem, 
ahol az üzemanyagnak gyakorlatilag a nyomtatáshoz használt kellékanyagok tekinthetők.

Ezek közül a legfontosabb a termál nyomtatók esetében a szalag, melynek minősége nagyban meghatározza a 
nyomatok színvonalát, valamint eszközünk élettartamára is nagy hatással lehet.

Gondoljunk csak bele a következőbe: ha autónkhoz nem megfelelő üzemanyagot használunk, a jármű ideig-óráig 

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1/termal-transzfer-c122
https://www.digicode.hu/


működik, azonban nem tudjuk kihozni belőle a maximális teljesítményt, és nagy valószínűséggel hamarabb és 
gyakrabban hibásodik meg, mint a számára ideális benzinnel. A megfelelő termál szalag esetében ugyanez a helyzet.

A nyomtatóba helyezett szalag minősége tehát jelentősen befolyásolja a kész anyag minőségét is, és mindnyájan 
tudjuk, produktivitás és hatékonyság szempontjából mennyire fontos a címke, karszalag, vagy a kártya olvashatósága.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő kellékanyagot?

A legfontosabb dolog a kellékanyagok kiválasztásánál az, hogy tisztában legyünk nyomtatónk típusával, és azzal, 
milyen fajtájú, milyen minőségű címkét vagy szalagot használhatunk hozzá. Abban az esetben ugyanis, ha nem a 
típushoz illő kellékanyagot választjuk, drasztikusan csökkenhet a nyomtatási minőség, valamint eszközünk élettartama.

Sőt, akadnak olyan szalagok is, melyek bizonyos minőségű nyomatok kivitelezésére egyáltalán nem alkalmasak. Az 
apró betűs nyomtatáshoz, valamint a 600 DPI feletti minőséghez érdemes mindig bevizsgált, a szakmában elismert 
gyártótól származó terméket használnunk.

Fontos továbbá, hogy sose a legolcsóbb megoldás mellett döntsünk. A gyanúsan alacsony áron kínált kellékanyagok 
ugyanis az esetek többségében garantálják a silány nyomtatási minőséget, és hosszabb távon többe kerülhet 
használatuk, mintha ritkábban kellene megbízható gyártótól származó, minőségi alapanyagot vásárolnunk a munkához.
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