Otwieracz korespondencji

IM-16 / IM-16C

Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas i podnieść wydajność pracy
Twojej firmy, zainwestuj w otwieracz korespondencji IM-16
firmy Neopost. Zwiększysz w ten sposób efektywność biura
poprzez sprawną obsługę poczty przychodzącej.

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE
Rozmiar kopert
Minimalny

90 x 140 mm

Maksymalny

260 x 330 mm

Grubość
Maksymalna

4 mm

Wydajność
Prędkość

do 300 kopert/minutę

Hałas
Poziom hałasu

< 63 dB

Podajnik
Pojemność

do 80 kopert

Wymiary urządzenia

Otwieracz IM-16 sprawnie otwiera
mieszaną pocztę z prędkością do
300 kopert na minutę – bez wstępnego
sortowania kopert i bez odpadów.
Niezależnie od tego, czy chodzi
o obsługę zamówień, przelewów czy
jakiejkolwiek poczty przychodzącej,
IM-16 otwiera różne typy kopert,
oszczędza czas, nie pozostawia
odpadów i chroni cenną zawartość
przesyłek.

Chroni cenną
zawartość

Korzystanie z wielu konwencjonalnych
otwieraczy korespondencji może
prowadzić do uszkodzenia zawartości
przesyłek.

IM-16C z licznikiem

IM-16 wykorzystuje innowacyjną
metodę polegającą na precyzyjnym
nacięciu jednego boku koperty, bez
pozostawiania ostrych krawędzi oraz
bez odpadów (ścinek).
Oznacza to, że zawartość koperty
pozostaje nieuszkodzona oraz może
zostać bezpiecznie wyjęta.
Oszczędza
czas

IM-16 usprawnia przepływ
dokumentów w firmie, co przyśpiesza
procesy biznesowe i podnosi
efektywność działania.
W rezultacie firma odnosi korzyści
z szybszego i usprawnionego
przetwarzania przychodzących
dokumentów, a jej personel
dysponuje dodatkowym czasem,
który może przeznaczyć na
wykonywanie ważniejszych prac.
Otwieracz IM-16 jest skutecznym
sposobem na podniesienie
konkurencyjności firmy.

Długość

840 mm

Szerokość

380 mm ( z podajnikiem )

Wysokość

230 mm

Waga

6,8 kg ( bez podajnika )

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.
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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.

Otwiera
zróżnicowane
typy kopert

