DS-35

OBSŁUGA KLIENTA
I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Przyjazny asystent biurowy

Firma Docufield zapewnia najlepszą obsługę i
serwis posprzedażowy. Udzielając porady lub
wsparcia, oferujemy nasze zaangażowanie i
wiedzę, pomagając użytkownikowi telefonicznie,
online lub na miejscu.
Gwarantujemy natychmiastową reakcję i zdalną
diagnostykę w naszych centrach obsługi
telefonicznej, a kiedy to potrzebne - szybką
pomoc naszych inżynierów.

Kolorowy ekran dotykowy

tak

Pamięć zadań

tak ( do 15)

Tryby operacyjne

ręczny lub automatyczny

Prędkość

do 1350 kopert/godzinę

Podajniki kartek

2 podajniki

Podajnik załączników/ kopert zwrotnych

1 podajnik

Wydajność składania

do 5 kartek

Typy złożeń

typu C, pojedyncze,
podwójne równoległe,
bez składania

Pojemność podajnika dokumentu

100 kartek

Gramatura dokumentu

65-120 gsm

Rozmiar dokumentu

do 14"

Pojemność podajnika załączników/ kopert zwrotnych

100

Gramatura załączników

75-250 gsm

Gramatura kopert zwrotnych

75-120 gsm

Rozmiar załączników/ kopert zwrotnych

do 158 mm długości

Rozmiar kopert

C5, '6x9', C5/C6, DL, #10

Specyfikacja systemu
Długość x Wysokość x Głębokość

658 x 540 x 420 mm

Waga

37 kg

Dlaczego warto wybrać
NEOPOST i DOCUFIELD?
Neopost to największy w Europie producent
rozwiązań pocztowych i logistycznych, obecny
w ponad 90 krajach na świecie. Dział badań
i rozwoju Neopost z zespołem 300 inżynierów
tworzy innowacyjne rozwiązania, które upraszczają
obsługę poczty, poprawiając funkcjonowanie
przedsiębiorstw i instytucji.
Wyłącznym partnerem koncernu Neopost
w Polsce jest firma Docufield wyspecjalizowana
w technologiach zarządzania korespondencją
masową, dokumentem drukowanym oraz
automatyką pocztową.
Misją Docufield jest usprawnianie procesów
tworzenia i obiegu dokumentów oraz
korespondencji biznesowej. Oferowane przez
Docufield wysokiej jakości urządzenia, wsparcie
oraz serwis obniżają koszty obsługi korespondencji
i podnoszą jej bezpieczeństwo.

Docufield Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, PL
tel. +48 61 666 29 80, fax +48 61 666 29 50
info@docufield.com
Dowiedz się więcej na docufield.com
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Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS
18001 oznaczają, że Neopost oferuje
najwyższą jakość procesów, bezpieczeństwo
i zgodność z normami ochrony środowiska

Z uwagi na prowadzoną przez nas politykę ciągłego doskonalenia produktu, parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE

DS-35

DS-35

WYGODNE I WYDAJNE URZĄDZENIE
DLA KAŻDEGO BIURA

SZYBKIE I WYGODNE URZĄDZENIE
DO SKŁADANIA I KOPERTOWANIA PRZESYŁEK

Wyobraź sobie, że nie musisz już ręcznie przygotowywać swojej poczty ...
Kopertownica Neopost DS-35 zrobi to za Ciebie, oszczędzając Twój czas.
Dzięki kompaktowym rozmiarom i składanemu odbiornikowi dokumentów
urządzenie zmieści się w każdym biurze, na dowolnym biurku.

PROSTE W UŻYCIU - nie wymaga specjalnych
umiejętności
SZYBKIE - zakopertuje do 1350 przesyłek
w godzinę
WSZECHSTRONNE - dla różnych typów
dokumentów i kopert

DS-35 możesz mieć zawsze pod ręką i szybko uruchomić. Pracę ułatwi intuicyjny panel
dotykowy z przyjazną instrukcją użytkownika.
WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB BIURA

Neopost dla środowiska
Firma Neopost opracowała znak eco dla
wyróżnienia najwydajniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

ENERGIA: w ciągu roku roboczego DS-35
zużywa 7 razy mniej energii dzięki trybom
automatycznego uśpienia i wyłączenia
(0,3W).*

Znak ten odzwierciedla nasz cel, którym
jest informowanie klientów o poczynionym
przez nas postępie w zakresie ochrony
środowiska w ciągu ostatnich lat.
Dzięki modelowi Neopost DS-35 znacznie
ograniczyliśmy wpływ na środowisko.
Neopost DS-35 jest zgodny z przepisami
środowiskowymi (dyrektywy REACH,
ROHS i WEEE].

OPAKOWANIE: emisja dwutlenku węgla w
czasie transportu jest ograniczona dzięki
niskiemu stosunkowi objętości opakowania
do objętośći DS-35.**
* w porównaniu z naszym poprzednim modelem Sl-30
**1,64

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE WYGODY
I PROSTOTY UŻYCIA

Model DS-35 poradzi sobie z szerokim
zakresem dokumentów, kopert, a nawet
załączników (ulotek) czy kopert
zwrotnych. Do wyboru są cztery typy
złożenia, stosownie do Twoich potrzeb.
Automatyczne podawanie kaskadowe
skraca czas przestojów, optymalizując
wydajność.

Kopertownicą Neopost DS-35 steruje się
za pomocą przyjaznego, nowoczesnego, kolorowego
ekranu dotykowego.
Dzięki uproszczonemu panelowi doświadczenie
w obsłudze urządzenia nie jest konieczne.
Wystarczy załadować dokumenty i koperty,
a oprogramowanie wskaże kolejne kroki. Pamięć
pozwala na przechowywanie zaprogramowanych
ustawień - do 15 zadań.

Funkcja ręcznego podawania pozwala
złożyć jednocześnie do pięciu kartek,
luzem lub zszytych.

DOSKONAŁY DOSTĘP
ZAPEWNIA
SKUTECZNE
DZIAŁANIE

Jeden przycisk otwierania maszyny
pozwala na szybki dostęp do wszystkich
podzespołów prowadzenia i składania
papieru.
GWARANCJA
INTEGRALNOŚCI
I PRECYZJI
PRZESYŁEK

Funkcja kontroli pobierania dwóch kartek
zapobiega wkładaniu zduplikowanych
dokumentów. System gwarantuje,
że właściwa przesyłka zostanie wysłana
do właściwego odbiorcy.

IDEALNY
ASYSTENT
W KAŻDYM BIURZE

Neopost DS-35, łączący prostotę obsługi, oszczędność
czasu i wzrost efektywności pracy, jest wystarczająco
mały i cichy, aby znaleźć miejsce w każdym biurze.
Przestrzeń zajmowana przez kopertownicę jest
wykorzystana optymalnie dzięki składanemu
odbiornikowi kopert.

