Lähetys ja postitus
Postimaksukoneet

Connect+ 1000
®

Suoriudut päivittäisistä haasteista helpommin
Voit myös varautua yllättäviin tilanteisiin
Laskujen ja asiakasviestien lähettäminen on tärkeä osa
liiketoimintaa. Se voi olla vaativaa.
Connect+ 1000 auttaa sinua selviytymään näistä
haasteista helposti. Järjestelmä sulkee ja tulostaa lyhyiden
tai pitkien erien, ohuiden ja paksujen postien sekä pienten
ja suurten kirjekuorten postimaksut. Connect+ 1000
-postitusjärjestelmä on suunniteltu monipuoliseksi ja
yksinkertaiseksi, jotta voit suorittaa jokaisen työn nopeasti
ja tarkasti.

Hallitset kaikki työt vaivattomasti
Connect+ 1000:lla
Connect+ 1000 -postitusjärjestelmä käsittelee
postin nopeasti ja helposti päivittäisissä töissä ja
monimutkaisemmissa postituksissa. Modernin
kosketusnäytön avulla kaikki toimiston käyttäjät
voivat asettaa postin käsittelytyön helposti ja saada
postin leimattua oikein ja lähtemään ajallaan.

Connect+ 1000
• Sulkee ja tulostaa postimaksun samankokoiseen
postiin jopa 180 kirjeen minuuttinopeudella
• Käsittelee automaattisesti jopa 16 mm paksuisen
postin pysty- ja vaakasuunnassa
• Pakettien käsittely on nopeaa järjestelmässä
olevan vaa’an ja painoeropunnituksen avulla
• Tulostaa ladatut mainosviestit kirjekuoren
yläreunaan kirjapainolaadulla

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi

Käsittele päivittäinen posti
ja suuret työt nopeasti
Intuitiivinen käyttöliittymä:
Postisäännökset ovat monimutkaisia
ja ne voivat maksaa yrityksellesi
aikaa ja rahaa. Connect+® 1000
-postitusjärjestelmä opastaa
käyttäjiä helppokäyttöisen värillisen
kosketusnäytön avulla. Tämä
nopeuttaa suurempien ja
raskaampien postikappaleiden
käsittelyä, kun niitä ei voida
syöttää automaattisesti.
Hallitse postituskustannuksia:
Connect+ 1000 tekee
postituskustannusten seuraamisesta
helppoa, koska voit kohdistaa
postimaksut eri tileille osaston tai
työn perusteella.
Joustavat ominaisuudet:
Connect+ 1000 sisältää vakiona
kaikki tarvittavat ominaisuudet,
joiden avulla postikeskukset voivat
suorittaa työt nopeasti ja tarkasti.
Lisäominaisuuksilla – kuten
hihnapinoajalla ja tilikoodin
skannauksella – saat tuen
yksilöllisiin tuottavuustarpeisiisi.

Tulosta postimaksujen
lisäksi myös muita kohteita
tuoton lisäämiseksi
Väritulostuksen tarjoama
joustavuus:
Connect+ 1000 -postitusjärjestelmää
käyttämällä hallitset kokonaisuutta.
Valitse millä värillä vastausosoite,
yrityksen logo tai mainosviesti
tulostetaan kirjekuoriisi. Voit
tulostaa tarpeesi mukaan yhden tai
vaikka tuhat kuorta. Säästät vieläkin
enemmän, koska järjestelmä
mahdollistaa nopeat tulostusten
vaihdot, joilla eliminoidaan kalliit
painotöiden erityistilaukset.

Tekniset tiedot

Connect+ 1000

Weigh-on-the-Way® (WOW®)

WOW ei saatavilla

Suurin käsittelynopeus

180 kirjettä minuutissa

Värillinen kosketusnäyttö

15”

Pinoajat

Vastaanottokaukalo (vakio); hihnapinoaja (valinnainen)

Vaaka

Vakiona 7 kg, lisävarusteena 12 tai 35 kg

Painoeropunnitus

Vakio

Täysväritulostus

Valinnainen – 1200 dpi:n CMYK

Postimaksun tulostus
paketteihin

Tarranauha

Suljenta

Pumppusyöttöinen kostutin; suljenta kuoren läppä kiinni

Tiliöinti

Vakiona 100, optiona jopa 3 000 tiliä

Oheislaitevaihtoehdot

Viivakoodinlukija, lasertulostin, langaton näppäimistö,
hihnapinoaja
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