Lähetys ja postitus
Postimaksukoneet

Connect+ 3000
®

Odotuksiasi vastaavaa suorituskykyä
Paranna tuottavuutta ja tehokkuutta
huomattavasti

Vastaa suurempiin haasteisiin
käyttämällä Connect+ 3000:ta

Toiminnan kannalta on elintärkeää vastata kriittisiin
määräaikoihin lähetettäessä laskuja, asiakirjoja
ja asiakasviestejä.

Connect+ 3000 -postitusjärjestelmä on suunniteltu
kestävillä komponenteilla, joiden avulla voit syöttää ja
leimata samankokoista postia suurilla nopeuksilla. Voit
myös käsitellä eripainoista postia punnitsemalla jokaisen
kappaleen, ja määrittää sille oikean postimaksun
automaattisesti. Järjestelmä on suunniteltu selviämään
suurten postituserien ja kiireisimpien päivien haasteista.

Connect+ 3000 on nopea ja kattava järjestelmä, joka
selviää kiireisten postikeskusten ja tuotantotoimintojen
vaatimuksista. Jopa 18 000 kirjekuorta tunnissa tuottava
pöydällä käytettävä postitusjärjestelmä on markkinoiden
nopeimpia. Connect+ 3000 -postitusjärjestelmä täyttää
vaivatta korkeat vaatimukset ja tarjoaa ylivertaiset
ominaisuudet sekä paremman joustavuuden.

Connect+ 3000
• Käsittelee jopa 19 mm paksuja postilähetyksiä sekä
pysty- että vaakamuodossa
• Sulkee ja tulostaa postimaksut samankokoisiin
posteihin jopa 300 kirjeen minuuttinopeudella
• Punnitsee ja hinnoittelee erikokoisen postin jopa
200 kirjeen minuuttinopeudella
• Tulostaa ladatut mainosviestit kirjekuoren ylälaitaan
kirjapainolaadulla

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi

Saat tarvittavan
joustavuuden
Weigh-on-the-Way® (WOW®):
Connect+® 3000 -postitusjärjestelmän
automaattinen punnitus ja hinnoittelu
yksinkertaistaa eripainoisten postien
käsittelyn. Tämä poistaa tarpeen
postin esilajitteluun koon ja
paksuuden mukaan toiminnan
nopeuttamiseksi.
Intuitiivinen käyttöliittymä:
Postisäännökset voivat olla
monimutkaisia ja ne voidaan
ymmärtää väärin. Connect+ 3000
-postitusjärjestelmä ohjaa käyttäjiä
helppokäyttöisellä valikolla ja
värillisellä kosketusnäytöllä.
Tämä nopeuttaa myös suurempien ja
raskaampien postikappaleiden
punnitusta ja hinnoittelua silloin, kun
niitä ei voi syöttää automaattisesti.
Ota kustannukset haltuun:
Connect+ 3000 helpottaa
postituskustannusten seurantaa,
koska voit kohdistaa postimaksut eri
tileille osaston ja työn mukaan.

Älä rajoitu vain
postimaksujen tulostukseen
kustannusten säästämiseksi
vaan käytä tulostusta
tuoton lisäämiseen
Väritulostuksen joustavuus:
Connect+ 3000 -postitusjärjestelmän
avulla hallitset kaikki tilanteet. Valitse
väri, jolla vastausosoite, yrityksen
logo tai mainosviesti tulostetaan
kirjekuoriin. Tulosta tarpeesi
mukaan yksi tai tuhansia kirjekuoria.
Säästät enemmän, koska
tulostettavan työn vaihto on
nopeaa – näin eliminoidaan kalliit
painotöiden erityistilaukset.

Tekniset tiedot

Connect+ 3000

Weigh-on-the-Way (WOW)

Enintään 500 g

Suurin käsittelynopeus

WOW-/ei-WOW: 200/300 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

Postimaksujen tulostus paketteihin

Liimanauharulla

Suljenta

Pumppusyöttöinen kostutin; suljenta kuoren läppä
kiinni tai avattuna

Tiliöinti

Vakiona 100, optiona jopa 3 000 tiliä

Oheislaitevaihtoehdot

Viivakoodinlukija, lasertulostin, langaton näppäimistö,
suuripasiteettinen hihnapinoaja
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