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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/zebra-festekszalag-portfolio-rovid-
ismertetese-bp27)
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ZEBRA FESTÉKSZALAG PORTFÓLIÓ RÖVID 
ISMERTETÉSE

Zebra festékszalagokkal minőségi és tartós nyomatot kaphat.

Válasszon a hőátviteli szalagok három összetételéből, amelyek megfelelnek az alkalmazás igényeinek:
- Viasz (WAX) festékszalagok a szabványos papír alapú nyomtatáshoz
- Viasz / Gyanta (WAX-RESIN) festékszalagok a papíron és a szintetikus anyagokkal szembeni kiváló ellenálló 
képesség érdekében
- A Gyanta (RESIN) festékszalagok a leghosszabb élettartamot biztosítanak a vegyszerek és a szintetikus behatások 
ellen
Viasz (WAX) thermal transzfer festékszalagok
Zebra 6000 Standards festékszalag
Nagy teljesítményű viasz hőtranszfer szalag, melyet másodpercenként 12 hüvelykre nyomtatnak a bevont papír 
alapanyagokra. Kiváló kopásállóságot biztosít a hagyományos viasz festékszalagokhoz képest. Minimális ellenállást 
biztosít a vegyi anyagok ellen. 

Zebra 2100 High-Performance festékszalag
Továbbfejlesztett viasz thermal transzfer festékszalag, amelyet másodpercenként 12 hüvelykre nyomtat matt papíron. 
Kiváló kopásállóságot biztosít a hagyományos viaszszalagokhoz képest. Minimális ellenállást biztosít a vegyi anyagok 
ellen. 

Zebra 2000 High-Performance festékszalag
Szabványos viasz hőátvivő festékszalag, amelyet legfeljebb 12 hüvelyk (30,5 cm) per perccel nyomtatnak fényes 
papíralapú anyagokra. Minimális ellenállást biztosít a karcolásokkal és a vegyi anyagokkal szemben. 

Zebra 5319 Performance festékszalag
Nagy teljesítményű viasz (WAX) hőátvivő festékszalag, amely a bevonat nélküli és bevont papíralapú anyagokra 
legfeljebb 8 hüvelyk (20,3 cm) perccel nyomtatható. Minimális ellenállást biztosít a karcolásokkal és a vegyi anyagokkal 
szemben. 
Viasz / Gyanta (WAX-RESIN) thermal transzfer festékszalagok
Zebra 6100 Standards festékszalag
Nagy teljesítményű viasz / gyanta thermal transzfer szalag bevont papírra és matt szintetikus anyagokra használható. A 
karcolásokhoz és a mérsékelt vegyi anyagokhoz jó ellenállóképességet biztosítanak. 

Zebra Zebra 3200 High-Performance festékszalag
Nagy teljesítményű viasz / gyanta thermal transfer szalag bevont papírra és matt szintetikus anyagokra. A 
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karcolásokhoz és a mérsékelt vegyi anyagokhoz jó ellenállóképességet biztosítanak. 

Zebra 5555 Standards festékszalag
Enhanced wax / resin thermal transzfer festékszalag, amelyet nyomtatott papírra és matt szintetikusra nyomtatnak, akár 
6 hüvelyk (15,2 cm) per másodpercig. Jó ellenállást biztosít a karcolásoknak, fizikai behatásoknak és néhány mérsékelt 
vegyi anyagnak. 
Gyanta (RESIN) thermal transzfer festékszalagok
Zebra 6200 Standards festékszalag
Nagy teljesítményű gyanta (RESIN) festékszalag fényes papírra és szintetikus anyagokra. Kifejezetten ellenáll a 
karcolásoknak, a fizikai behatásoknak, a legdurvább vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges 
hőmérsékleteknek. 

Zebra 5100 Premium festékszaglag
Prémium gyanta thermal transzfer festékszalag fényes szintetikus anyaghoz. Kifejezetten ellenáll a karcolásoknak, a 
legszélsőségesebb vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges hőmérsékleti változásoknak. 

Zebra 5095 High-Performance festékszalag
Nagy teljesítményű gyanta festékszalag fényes papírra és szintetikus anyagokra. Kifejezetten ellenáll a karcolásoknak, 
a legnehezebb vegyi anyagoknak, a kültéri környezeteknek és a szélsőséges hőmérsékleteknek.
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