
HOGYAN VÁLASSZUNK 
CÉLJAINKNAK MEGFELELŐ 
CÍMKENYOMTATÓT?

A MEGFELELŐ NYOMTATÓ 
KIVÁLASZTÁSA VÁLLALKOZÁSUNK 
SZÁMÁRA ÖSSZETETT FELADATOT 
JELENT. A NYOMTATÁS 
GYAKORISÁGA, A KÉSZ CÍMKÉVEL 
KAPCSOLATOS MINŐSÉGI ÉS 
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, 
VALAMINT A FELHASZNÁLÁS 
TERÜLETEI EGYTŐL EGYIG OLYAN 
KÉRDÉSEK, MELYEKET ÉRDEMES 
MEGFONTOLNUNK AZELŐTT, HOGY 
KIVÁLASZTANÁNK JÖVŐBELI 
CÍMKENYOMTATÓNKAT.
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E-mail cím: info@digicode.hu
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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/nyomtato-valasztas-segitseg-bp65)
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HOGYAN VÁLASSZUNK CÉLJAINKNAK 
MEGFELELŐ CÍMKENYOMTATÓT?

A megfelelő nyomtató kiválasztása vállalkozásunk számára összetett feladatot jelent. A nyomtatás gyakorisága, a kész 
címkével kapcsolatos minőségi és tartalmi követelmények, valamint a felhasználás területei egytől egyig olyan 
kérdések, melyeket érdemes megfontolnunk azelőtt, hogy kiválasztanánk jövőbeli címkenyomtatónkat.

Milyen lehetőségek közül választhatok?
Címkék nyomtatására általánosságban a tintasugaras-, a thermál-, valamint a lézernyomtatók is alkalmasak lehetnek. 
Attól függően azonban, hogy milyen célból szeretnénk használni őket, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és a 
hátrányai is.

Lézernyomtató

A lézernyomtatók kiváló lehetőséget biztosítanak különböző dokumentumok nyomtatására, tökéletesen alkalmasak 
irodai feladatok ellátására. Széles körben elérhetők, gyorsan és jó minőségben dolgoznak. Nagy volumenű 
címkenyomtatásra azonban kevésbé ajánlottak, mégpedig két okból kifolyólag. Az egyik, hogy viszonylag drága 
megoldást jelentenek, a másik pedig, hogy a címkék ragasztóanyaga egy idő után kárt tehet bennük és ez korai 
meghibásodáshoz vezethet.

Tintasugaras nyomtató

A tintasugaras nyomtatók előnyei és hátrányai sokban hasonlítanak a lézernyomtatókéhoz, azzal a különbséggel, hogy 
a tintasugaras nyomtatók jóval olcsóbb alternatívát kínálnak lézeres társaiknál. Ez azonban megtévesztő lehet, hiszen 
az alacsonyabb ár sokszor gyengébb minőséget és nagyobb fenntartási költséget eredményezhet.

A tintasugaras nyomtatók patronjait jóval gyakrabban kell cserélnünk, mint a lézernyomtatók tonerkazettáit. Ezen túl a 
legtöbb tintasugaras nyomtató kevésbé erős nyomtatási minőséget garantál, mely vonalkódok nyomtatása esetén 
kellemetlen eredményekhez, folyamatos újranyomtatáshoz és úrjacímkézéshez vezethet.

Thermál nyomtató

Címkenyomtatás esetén az egyik legjobb megoldást az úgynevezett thermál nyomtatók (más néven hőnyomtatók) 
jelentik. A hőátviteli nyomtatásnál a nyomtatófej és a nyomtatandó felület között egy speciális nyomtató szalag található, 
amely a nyomtatófej által kibocsátott hő hatására a festékréteget átviszi a felületre. A módszer kiválóan alkalmazható 
tartós jelölőcímkék, vagy minőségi vonalkódok hatékony nyomtatására. 
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A thermál nyomtatók nagy előnye ezen túl, hogy a hagyományos irodai papír mellett többféle anyagra is képesek 
hatékonyan nyomtatni. Alkalmazhatjuk őket bizonylatok, matricák, vagy különböző műanyag felületek nyomtatására, 
jelölésére is. A két, korábban említett nyomtatótípussal szemben egyetlen hátrányuk, hogy a hétköznapi, irodai 
feladatok betöltésére nem alkalmazhatók, a legtöbb típust ugyanis kifejezetten bizonylat- vagy címkenyomtatásra 
tervezték.

A webáruházunkban vásárolható címkenyomtatók mindegyike magas minőséget képvisel, és kifejezetten nagy 
munkabírásra és a specifikus igények hatékony kielégítésére tervezték őket.
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