
Connect+® 500W

Lue lisää osoitteessa www.pitneybowes.com/fi

Työpäiväsi voi olla haasteellinen.
On tärkeää saada laskut, tiliotteet ja asiakaskirjeet 
postitettua ajallaan.

Erilaisten postilähetysten postitus oikein on kiireessä 
haastavaa. Jokainen postitustyö täytyy tehdä tehokkaasti 
ja varmistaa, että postimaksu on oikein. Connect+ 500W 
auttaa kohtaamaan päivittäiset postitushaasteesi.

Helpota päivittäisiä postitusrutiinejasi Connect+ 
500W -postitusjärjestelmällä.
Connect+ 500W päivittää hinnat aina ajan tasalle  
ja varmistaa oikeiden postimaksujen avulla postilähetysten 
perille menon vastaanottajalle. Sen kehittyneen 
teknologian ansiosta päivittäinen postitustyö on 
helpompaa, olipa kyseessä kirjeiden tai pakettien postitus.

Connect+ 500W: 
• Käsittelee automaattisesti erikokoiset, -painoiset ja

-paksuiset lähetykset helposti ja vaivattomasti
• Tulostaa aina oikean hinnan erikokoisille ja -painoisille

lähetyksille
• Tarjoaa kehittyneen teknologiansa ansiosta juuri sitä

tarkkuutta, jota tarvitset työssäsi päivittäin
• Säästää rahaa painatuskustannuksissa. Voit tulostaa

palautusosoitteen, mainoksen tai yrityksesi logon
suoraan kuoreen

Tee työsi yksinkertaisemmin 
ja tehokkaammin.
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Käsittele kiireelliset postituksesi helposti.
Korkea suorituskyky: Connect+® 500W suorituu haastavimmistakin töistä 
ketterästi ja nopeasti. Se sulkee ja leimaa jopa 120 kuorta minuutissa.

Weigh-on-the-Way® (WOW®): Connect+ 500W -postitusjärjestelmällä voit 
tulostaa erikokoisia ja -painoisia lähetyksiä automaattisen punnituksen 
ansiosta. Sinun ei enää tarvitse punnita eripainoisia lähetyksiä yksitellen. 
Connect+ 500W tekee sen puolestasi.

Tee postituksesta yksinkertaista ja paranna kulujen 
seurantaa.
Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö: Lataa automaattisesti uudet 
postimaksuhinnastot. Helpon käyttöliittymän ansiosta postimaksuluokan 
ja lisäpalveluiden valinta on nopeaa ja vaivatonta.

Hallitse varoja: Voit helposti ladata lisää varoja koneelle ja seurata eri 
osastojen postituskuluja tiliöinnin avulla.
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Tekniset tiedot Connect+ 500W

Mitat (pituus x syvyys x korkeus) 1651 x 635 x 610 mm (sis. vastaanottokaukalon)

Weigh-on-the-Way (WOW) automaattipunnitus Vakiona – maks. 500 g

Tulostusnopeus (kirjettä/min) 60 WOW-toiminnolla ja 120 ilman WOW-toimintoa

Materiaalikoot
Kuoren paksuus: maks. 16 mm
Materiaalikoko: min. 89 x 127 mm, maks. 254 x 355 mm
Läpän leveys: min. 25 mm, maks. 98 mm

Vaaka Vakiona 5 kg, optiona 7,12 tai 35 kg

Kosketusnäyttö Vakiona 10,2” (WSVGA) värinäyttö, optiona 15” (XGA) värinäyttö

Tiliöinti Vakiona 50 tiliä, optiona jopa 3000 tiliä

Maksutarrat Vakiona tarranauharulla

Mainosviestit Vakiona kuvien lataaminen tai mainostekstin luominen kuoreen

Väritulostus Optiona 4-väritulostin (1200 dpi)
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