DM400c
Maximerar företagets
					 produktivitet

Frankeringsmaskinen DM400c gör att
du på ett enklare och snabbare sätt kan
utföra olika tjänster. Exempel på tjänster är nedladdning av portotabeller,
uppgradering av mjukvaran, laddar ner

De som har köpt en DM400c har även tittat på:

Adresseringsmaskin
DA75

Kuverteringsmaskin
Relay 5000

din logotyp eller andra reklamklichéer,
då kan du enkelt frankera dina brev och
samtidigt trycka din logotyp på kuverten. Allt med vår IntelliLink™ teknologi.

Enkel att använda
Alla funktioner är integrerade på en kontrollpanel med
användarvänliga instruktioner på svenska som guidar
användaren genom varje steg.
Tidsbesparing
Förslut och frankera dina brev samtidigt, resultatet
blir professionella kuvert som är färdiga för att postas.
Större kuvert frankeras snabbt med tejpremsa. Du sparar även tid genom att det finns 20 arbetsprogram för
dina vanligaste jobb.
Reklamplats
Utnyttja reklamplatsen till att trycka ”Begränsad eftersändning” eller något annat meddelande. Systemet kan
lagra upp till 20 loggor eller meddelanden.
Kontofördelning
Portokostnaden kan fördelas på upp till 100 olika konton
som tillval finns 300 konton.
Reklamtextfunktion
Du kan själv skapa egna textmeddelanden på 5 rader x 20
tecken.

Every connection is a new opportunity™

Specifikationer DM400c
					vs DM300c
Standardfunktioner
Brev per minut

DM300c

DM400c

65

120

4 rader

4 rader

Snabbvalsknappar

12

12

Konton

25

100

Tjocklek på brevet i mm

9,5

9,5

Display

Arbetsprogram

20

20

Semiautomatisk

Automatisk

Textmeddelande

Ja

Ja

Antal reklamtryck

20

20

Försändelseslag

Alla

Alla

Matning

Förslutning
Integrerad våg
Differentialvägning
Tangentbord
Ankomststämpling
Portorapport

Ja

Ja

5 kg

5 kg

Ja

Ja

Qwerty

Qwerty

Ja

Ja

Ja

Ja

Anslutning

Internet

Internet

Tejpmatare

Ja

Ja

Kuvertstorlek

Min. 127 x 89 mm
Max. 381 x 330 mm

Min. 127 x 89 mm
Max. 381 x 330 mm

Mått

BxDxH
370 x 435 x 315 mm

BxDxH
841 x 435 x 315 mm

Vikt

8,5 kg

12,9 kg

100-240 VAC,

100-240 VAC,

50 Hz, 3 A

50 Hz, 3 A

DM300c

DM400c

Ja

Ja

Elektricitet
Tillval
Extern skrivare
Externa vågar 7 - 35 kg

Ja

Ja

Konton

300

300

Information via rapporter
Portokostnader i kostnadsberäkningarna
är viktigt för alla företag. Hur mycket
varje avdelning eller person har spenderat på porto kan enkelt avläsas och
rapporteras med de 100 konton som finns
som standard i DM400c. Rapporterna kan
antingen skrivas ut eller exporteras till
PC för vidare analys.
Rätt porto på varje brev, varje gång!
DM400c har en integrerad våg som garanterar att varje brev har rätt porto och
gör att frankeringsmaskinen tar mindre
plats. Det finns även möjligheten att välja
en våg som väger försändelser upp till
7kg, 12kg eller 35kg. Differentiell vägning gör att brev som väger olika mycket
frankeras snabbt och enkelt. Placera en
bunt brev på vågen och maskinen räknar
ut rätt vikt och porto för varje brev du tar
bort från bunten.
Mer än bara brev
Frankeringsmaskiner från Pitney Bowes
ger mervärden och visar vägen till ett stort
antal postala tjänster. Utrustningen är
förberedd för ev. nya kommande postala
tjänster.

Stockholm
Godkännaden: Pitney Bowes intygar att DM400c följer de krav som finns i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och EMC direktivet 89/336/EEC samt följer CB Scheme Energy Star.
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