
DM400C™ digitaalinen postitusjärjestelmä on 
sekä nopea että helppokäyttöinen! Huomaat 
nopeasti sen käyttäjäystävällisyyden sekä kehit-
tyneet toiminnot. Valittavanasi on DM400C tai 
DM425C – tarpeesi mukaan.

IntelliLink® antaa tehoa
DM400C:n IntelliLink®-teknologia helpottaa erilaisten toimintojen 
suorittamista postitusjärjestelmällä. Sen avulla saat automaattisesti 
koneellesi postimaksutaulukoiden latauksen ja laitteen ohjelmis-
topäivitykset. Lisäksi voit ladata helposti logot ja mainosleimat 
kirjekuoriin tulostettavaksi yhdessä postimaksukoneleiman kanssa. 
IntelliLink® hoitaa aiemmin aikaa vievää käsityötä vaatineet toi-
minnot automaattisesti, nopeasti ja helposti.

Nopea ja tarkka postimaksujen lataus
IntelliLink®-teknologia mahdollistaa postimaksujen helpon
ja nopean lataamisen.

Aina ajan tasalla
IntelliLink®-teknologia tekee postimaksutaulukoiden ja ohjelma-
päivitysten lataamisen postimaksukoneeseen helpoksi ja nopeak-
si. IntelliLink® takaa, että postimaksukoneesi on aina ajan tasalla.

Helppo käyttää
Kaikki toiminnot on integroitu ohjauspaneeliin, käyttäjäystävälli-
nen opastus ohjaa käyttäjää vaihe vaiheelta.

Säästää aikaa
Voit sulkea ja frankeerata kirjeesi samalla kertaa, tuloksena on am-
mattimaisen vaikutelman antava postitusvalmis kirje. Suuremmat 
kuoret on nopea frankeerata maksutarran avulla. 10 muistipaikkaa 
usein toistuville töille säästävät lisää aikaa.

Automaattinen päiväyksen siirto
Päiväyksen automaattinen siirto eliminoi lähetysten palautumis-
riskin väärän päiväyksen takia. Laitteiston sisäinen kello vaihtaa 
päivän automaattisesti. Päiväystä voidaan haluttaessa siirtää 
eteenpäin, jotta esim. seuraavan aamun työt voidaan aloittaa jo 
edellisenä päivänä.

Saapumisleima
Saapumisleiman avulla voit todentaa lähetyksen saapumisajan 
leimaamalla siihen kellonajan ja päiväyksen.

Postimaksujen muutokset automaattisesti
IntelliLink® lataa uudet postimaksutaulukot automaattisesti järjes-
telmään. Aikaa ei kulu postimaksujen muistikortin vaihtamiseen.

Digitaalinen tekniikka on tulevaisuutta
DM400C:n digitaalinen postimaksumittari on Postin hyväksymä 
ja sen tekninen monipuolisuus tekee siitä luotettavan sijoituksen 
tulevaisuuteen.

Oikea postimaksu – jokaiseen lähetykseen,  
joka kerralla!
DM400C sisältää integroidun 5 kg vaa’an, joka takaa jokaiseen 
lähetykseen oikean postimaksun ja vähentää postimaksukoneen 
vaatimaa tilaa. Saatavana ovat myös ulkoisesti liitettävät 7 kg, 12 
kg tai 35 kg vaa’at. Painoeropunnituksen avulla eripainoisia lähe-
tyksiä sisältävien erien frankeeraus sujuu nopeasti ja helposti. Voit 
asettaa koko erän kerralla vaa’alle ja saat oikean painon jokaiselle 
lähetykselle sitä mukaa kun nostat niitä pois vaa’alta.

DM400C | DM425C
IntelliLink®-liitännällä
POSTITUSJÄRJESTELMÄ

DM400C™-sarja
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Tekniset tiedot
 DM400C DM425C 
Paino 12,9 kg 12,9 kg

Nopeus  95 lähetystä/min 120 lähetystä/min

Käyttöjännite  100-240V, 50/60Hz, 3A 100-240V, 50/60Hz, 3A

Liitäntä  LAN/verkkoliitäntä, WiFi LAN/verkkoliitäntä, WiFi

Materiaalikoot Min. 89 x 127 mm Min. 89 x 127 mm

 Maks. 330 x 381 mm Maks. 330 x 381 mm

Paksuus  0,2–8 mm 0,2–8 mm

Suljettavan kuoren 
läpän syvyys  25–72 mm 25–72 mm

Mitat, cm 84,1 x 43,5 x 31,5  84,1 x 43,5 x 31,5

Maksutarrojen tulostus paketteja ja paksuja kirjeitä varten.

Toiminnot
• 5 kg integroitu vaaka
• 7 kg, 12 kg tai 35 kg vaaka lisävarusteena
• Painoeropunnitus
• Automaattinen päiväyksen asetus
• Vain sulkeminen/ei sulkemista
• Vesimäärän ilmaisin
• Rahan loppumisvaroitus
• Suurarvovaroitus
• Automaattinen oletusasetusten palautus
• Värin loppumisvaroitus
• Salasanasuojaus
• 10 muistipaikkaa
• DM400C/100 tiliä
• DM425C/300 tiliä
• Logojen ja mainosleimojen lataus
• 20 mainosleiman muisti
• Saapumisleimaus
• Tekstisanoma

Raportointi
Postimaksut ovat tärkeä seurattava kustannuserä jokaiselle yrityk-
selle. Tietyn osaston tai henkilön postimaksuihin käyttämät varat 
saadaan tallennettua ja raportoitua DM400C:n 100 tilin avulla. 
Raportit voidaan joko tulostaa tai siirtää tietokoneeseen analy-
sointia varten.

Vahvista tavaramerkkiäsi kohdennetuilla ja te-
hokkailla postituksilla
Muuta kirjeesi huomiota herättäviksi viestinnäksi. Luo ammat-
timainen vaikutelma. Voit tulostaa yrityksesi mainosleiman 
jokaiseen lähetykseen täydellisellä mustesuihkulaadulla. Voit 
tulostaa lähettäjäosoitteen räätälöidyn mainosleimasi viereen sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset jakamatta jäävät kirjeet palau-
tuvat sinulle. Voit päivittää osoiteluettelosi ja välttää näin uudet 
hukkalähetykset vääriin osoitteisiin. Tekstisanomien kirjoittaminen 
onnistuu helposti laitteen näppäimistöltä.

Pitney Bowes vakuuttaa, että DM400-sarjojen koneet täyttävät pienjännitedirektiivin 73/23/
ETY ja EMCdirektiivin 89/336/ETY vaatimukset.

© 2010 Pitney Bowes. Kaikki oikeudet pidätetään. Varaamme oikeuden teknisten tietojen muutok-
siin ilman ennakkoilmoi tusta. Suorituskyky voi vaihdella laitekokoonpanosta ja ympäristöolosuhteista 
riippuen.
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