Connect+® 500W

Bli mer produktiv ved
å gjøre jobben enklere.
Arbeidsdagen din er sikkert krevende nok.
Men allikevel må du holde de interne tidsfristene
for regninger, gebyrer eller kundehenvendelser.
Det er en utfordring å klare dette når du også skal
håndtere ulik post, og sørge for at hver enkelt sending
har riktig porto hvis det trengs. Alt skal være korrekt
utført innen tidsfristen. Disse daglige utfordringene
kan du klare med Connect+ 500W.

Gjør det enklere med Connect+ 500W.
Frankeringsmaskinen Connect+ 500W, hjelper deg å
holde tidsfristene. Den avanserte teknologien forenkler
behandlingen av all post.
Connect+ 500W:
• Eliminerer mange manuelle operasjoner ved å håndtere
post med forskjellige formatere, tykkelser og vekt
• Forenkler forsendelser ved å håndtere små og store
forsendelser til lavest mulig kostnad
• Har avansert teknologi med høyt presisjonsnivå og
stor nøyaktighet
• Sparer deg for ekstra kostnader med standard utskrift
for returadresser eller salgsfremmende reklametekster

For mer informasjon, besøk oss på nettet på pitneybowes.com/no

Utfør oppgaver under tidspress på en enkel måte.
Høy ytelse: Connect+® 500W er rask nok for de største jobbene og hjelper
deg også med de mer kompliserte oppgavene. Den limer også opptil
120 konvolutter i minuttet, samtidig med portopåtrykket.
Veiing underveis (W-O-W®): Med automatisk veiing forenkler Connect+ 500W
håndteringen av post som varierer i slettes vekt. Du slipper å stoppe opp for
å kalkulere eller gjette på porto.

Fjern kompleksiteten .
Intuitivt grensesnit: Postreglene endres ofte, og er lette å misforstå.
Connect+ 500W klargjør disse reglene i ”lett-å-følge”-menyen
på berøringsskjermen.
Håndtere økonomi: Connect+ 500W hjelper deg ved å fordele
portokostnader og administrere kontantstrømmen, portokjøp eller
kostnadssted etter avdeling eller utført jobb.

Tekniske spesifikasjoner

Connect+ 500W

Dimensjon

65" L x 25" D x 24" H med drop stacker

Veiing på veien (W-O-W)

Standard – opp til 500 gram

Hastighet (Brev pr minute)

Opptil 60 W-O-W, og 120 ikke-W-O-W

Konvolutt størrelse

Tykkelse: Mater og limer opp til 16 mm
Media størrelse: 89 x 127 mm opp til 254 x 356
Bredde på klaff: min. 25 mm, maks 98 mm

Tilkoblet vekt

Standard 7 kg - 30 kg som tilvalg

Touch screen størrelse

Standard 10.2” (WSVHA) - 15” som tilvalg (XGA)

Connect+ kontoer

Standard – Ingen kontoer; Tilvalg opp til 3,000 kontoer

Frankeringsetikett

Standard – Selvklebende tape på rull

Fleksibelt trykk

Standard – last ned grafikk eller lag egen tekst

Fargetrykk

Tilvalg – Trykk grafikk eller tekst i sort eller 4 farger (1200 dpi)
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