
AS-710
WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE
ADRESUJĄCE I DRUKUJĄCE GRAFIKĘ



AS-710
TWOJE KOMPAKTOWE URZĄDZENIE
DO PRZYGOTOWANIA POCZTY
Drukarka  Neopost AS-710 dzięki technologii ruchomej głowicy, to wyjątkowa jakość
i elastyczność drukowania. AS-710 drukuje adresy, logotypy, kody paskowe lub 
grafikę w dowolnym miejscu na przesyłce. Przygotowuje eleganckie, precyzyjnie 
nadrukowane koperty, pocztówki i inne materiały reklamowe, zwiększając tym 
samym prawdopodobieństwo otwarcia przesyłki przez odbiorcę.
Dzięki dużej szybkości druku i pojemnemu podajnikowi kopert, personalizowane
materiały mogą być przetwarzane w krótszym czasie i szybciej docierać do klienta.
Zastosowanie drukarki, w zestawie z oprogramowaniem do zarządzania bazą adresową
redukuje koszty, jednocześnie zwiększając wydajność i przynosząc oszczędności
oraz lepszą kontrolę poczty w firmie.

AS-710 gwarantuje maksymalną prędkość, precyzję i elastyczność drukowania. 
Musisz dołączyć niespodziewaną ofertę klienta? Żaden problem – AS-710 zapewnia
elastyczność pozwalającą szybko wprowadzić zmiany w każdym momencie. Dzięki
dużej prędkości druku  wzrasta produktywność i wydajność, co skraca czas każdego
cyklu. Informacje o klientach pozostają pod ochroną dzięki całkowitej kontroli bazy 
danych wyłącznie przez Twoją firmę.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Drukowanie naklejek adresowych to drogi i czasochłonny proces. AS-710 eliminuje
konieczność ich zakupu i przechowywania  oraz zatrudnienia pracowników do ich
naklejania. Czyste koperty są przetwarzane na skuteczne komunikaty reklamowe,
które pracują dla Twojej firmy. 

LEPSZA KONTROLA WYDATKÓW 

Drukarka AS-710 jest prosta w instalacji i nie wymaga żadnych poważnych zmian 
wyposażenia IT. Zainstaluj oprogramowanie „plug & play” na swoim komputerze, 
a w ciągu kilku minut będziesz gotowy do pracy. Proste przyciski sterowania 
i precyzyjne wskazówki na wyświetlaczu LCD, czynią nawet złożone zadania prostymi.
Dla drukarki adresującej dostępny jest szereg opcji dostosowanych do  Twoich 
potrzeb. Dla zapewnienia optymalnej wydajności przy większych ilościach poczty,
można dodać opcjonalną układarkę lub suszarkę, które prosto integrują się z istniejącym
już systemem kopertującym, adresowania i wieloma innymi. 

PROSTA INTEGRACJA BIURA POCZTOWEGO

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 firmy 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.

Dlaczego warto wybrać NEOPOST i DOCUFIELD?

Specyfikacje

Prędkość (kopert/godzinę)     
Rozdzielczość druku                        
Liczba głowic                                              
Maksymalna grubość                         
Obszar drukowania                          
Minimalny rozmiar dokumentu    
Maksymalny rozmiar dokumentu       
Pojemność podajnika                         
                                                                                  
Waga 
Złącza 

Drukarka adresów serii AS firmy
Neopost wykorzystuje technologię
drukowania HP generując czyste,
wyraziste adresy, kody i grafiki.  

Oprogramowanie serii AS ułatwia
zarządzanie bazą danych i optymalizuje
układ grafiki dzięki kreatorowi układu
grafiki dla kopert i dokumentów  

do 14 tysięcy
do 600 dpi 
1 (ruchoma) 
6 mm
500 x 235 mm 
75 x 70 mm 
500 x 395 mm 
350  kopert Wymiary  
468 x 410 x 365 mm 
23 kg
USB 2.0 i TCP/IP


