
DM160i™ digitaalinen 
postitusjärjestelmä

Helppokäyttöinen ja tuottava
DM160i™ postitusjärjestelmä helpottaa päivittäi-
siä postituksia selkeydellään ja edistyksellisillä 
ominaisuuksillaan.

Postituskustannukset ovat tärkeä seurattava 
kustannuserä yrityksissä. Tietyn osaston tai 
kus tannuspaikan postimaksuihin käytetyt 
varat saadaan tallennettua ja raportoitua 
jopa 25 tilin avulla.

Voit tulostaa palautusosoitteen räätälöidyn mai-
nosleimasi viereen varmistaaksesi, että mahdol-
liset jakamatta jäävät kirjeet palautuvat sinulle. 
Näin voit pitää osoitteistosi ajan tasalla ja välttää 
uudet hukkalähetykset vääriin osoitteisiin.

Lataukset ja päivitykset suoraan verkosta
DM160i:ssä postimaksuvarojen ja ohjelmistopäivitysten 
lataaminen onnistuu kätevästi yhdistämällä laite suoraan 
verkkoon (LAN) tai tietokoneeseen, jossa on internet-
yhteys. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös analogista 
puhelinlinjaa. 

Oikea postimaksu säästää kuluja
DM160i sisältää integroidun 2,5 kg vaa’an, joka vapauttaa 
pöytätilaa ja takaa jokaiseen lähetykseen oikean posti-
maksun. 

Joustava ratkaisu erikokoisille lähetyksille
DM160i:n painoeropunnituksen ansiosta eripainoisia 
lähetyksiä sisältävien erien leimaus sujuu nopeasti ja 
tehokkaasti. Voit asettaa koko erän kerralla vaa’alle ja 
saat oikean painon jokaiselle lähetykselle sitä mukaa kun 
nostat niitä pois vaa’alta. Lisävarusteena 7, 12 ja 35 kg:n 
vaaka.

Helppo käyttää
Kaikki toiminnot on integroitu ohjauspaneeliin, käyttäjä-
ystävällinen opastus ohjaa käyttäjää vaihe vaiheelta.

Nopeampi postinkäsittely
DM160i leimaa jopa 35 lähetystä minuutissa, tuloksena 
ammattimaisen vaikutelman antava postitusvalmis kirje. 
Viisi muistipaikkaa usein toistuville töille tarjoavat lisää 
ajansäästöä. Paketteja ja paksuja kirjeitä varten maksu-
tarrojen tulostus.

Automaattinen päiväys
Laitteen sisäinen kello vaihtaa päivän automaattisesti. 
Päiväystä voidaan haluttaessa siirtää eteenpäin, jotta 
esim. seuraavan aamun työt voidaan aloittaa jo edellisenä 
päivänä.

DM160i™



P
B

_F
IN

_D
M

16
0i

_2
01

2/
09

Pitney Bowes Oy
Melkonkatu 18
00210 Helsinki
puh. (09) 682 4060

www.pb.fi | finsales@pb.com

Aluetoimistot
Pispalan valtatie 91 
33270 TAMPERE
puh. (03) 223 4515

Tietotie 2
90460 OULUNSALO 
puh. (08) 311 6002

Veistämönaukio 1-3 
20100 TURKU
puh. 0400 289 040

Tekniset tiedot

DM160i

Nopeus  35 kirjettä minuutissa

Tilien määrä 25

Vaaka vakiona 2,5 kg, integroitu 
 lisävarusteena 7, 12 ja 35 kg

Esiasetetut työt 5

Paino n. 8,3 kg

Käyttöjännite  100–240V, 50/60Hz, 3A

Äänitaso 55 dB

Materiaalikoot Minimi  76 x 127 mm
 Maksimi 330 x 381 mm

Kuoren paksuus  Maksimi 9,5 mm

Mitat 345 x 400 x 230 mm

Toiminnot
• Painoeropunnitus

• Automaattinen päiväys

• Varojen loppumisvaroitus

• Suurarvovaroitus

• Leimausvärin loppumisvaroitus

• Salasanasuojaus

• 5 muistipaikkaa erilaisille töille

• Sisäinen muisti jopa 20 mainosleimalle

• Maksutarrojen tulostus paketteja ja paksuja kirjeitä varten.

• Mainosleimojen ja postimaksuhinnaston lataus verkosta

• Tekstisanomien/palautusosoitteen leimaus kuoriin

• Saapumisleimaus

• Käyttöliittymän kielinä suomi, ruotsi ja englanti

• Postimaksu-, laite- ja tiliraportit

Liitännät
• LAN

• PC Meter Connect (lataukset tietokoneella)

• Analoginen linja

Muuta
• Energy Star 2009 -yhteensopiva

• Lisävarusteena ulkoinen tulostin

© 2010 Pitney Bowes. Kaikki oikeudet 
pidätetään. Varaamme oikeuden 
teknisten tietojen muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta. Suorituskyky voi 
vaihdella laitekokoonpanosta ja ympä-
ristöolosuhteista riippuen.

Personoi kuoresi henkilö kohtaisella viestillä
Muuta kirjeesi huomiota herättäväksi viestinnäksi. Voit 
tulostaa yrityksesi mainosleiman jokaiseen lähetykseen 
ammattimaisen vaikutelman takaamiseksi. Personoitu 
kuori avataan.

Nopea ja tarkka postimaksujen lataus
IntelliLink®-teknologia sekä monipuoliset liitännät 
tekevät postimaksuvarojen, -hinnastojen ja ohjelmisto-
päivitysten lataamisen  postimaksukoneeseen käteväksi 
ja helpoksi.

Saapumisleimaus
Saapumisleiman avulla voit todentaa lähetyksen saapu-
misajan ja tehostaa näin tulevan postin käsittelyä.

Energiaystävällinen
Energy Star 2009 -hyväksytyt postimaksukoneet siirtyvät au-
tomaattisesti virransäästötilaan hetken käyttämättömyyden 
jälkeen. Virransäästötilan käyttö säästää energiaa.  

Digitaalinen tekniikka on tulevaisuutta
DM160i:n digitaalinen postimaksukone on Itellan hyväk-
symä ja sen tekninen monipuolisuus tekee siitä luotetta-
van sijoituksen tulevaisuuteen.

Kompakti kooltaan
DM160i on käyntiääneltään hiljainen ja kooltaan kompakti 
eikä vaadi paljon pöytätilaa, joten se sopii myös pienempiin 
toimistoihin.


