Lähetys ja postitus
Kuorittaminen

Relay™ 3000/4000 -kuorittajat

Lähetä yrityksesi posti nopeasti.
Ja keskity liiketoimintasi hoitamiseen.
Yrityksesi tarpeisiin sopiva helppo ja tarkka postin kuorittaminen
Lähetitpä kuukausittaisia laskuja nykyisille asiakkaillesi
tai suoramarkkinointia liiketoiminnan kasvattamiseksi,
posti on tärkeä osa yrityksesi menestystä. Ja sinulla ei
ole aikaa lisätarkistuksiin, joilla varmistat että kaikki
sujuu hyvin. Kaiken on toimittava täydellisesti
jokaisessa kuorituksessa.

Relay 3000 ja Relay 4000 -kuorittajat on suunniteltu
toimittamaan tarkka ja luotettava kuoritus jopa
20 000 ja 40 000 kappaleelle kuukaudessa.
Voit luottaa siihen, että postisi lähtee ajallaan
ja että oikeat tiedot lähetetään oikealle asiakkaalle.
Joka kuukausi, joka ainoa kerta.

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi

Suuren mittaluokan kuoritustekniikka
pienissä ulkomitoissa
Nyt voit hyödyntää tärkeimmän postisi koko potentiaalin Relay 3000 ja
Relay 4000 -kuorittajilla. Yhdistämällä verrattoman helppokäyttöisyyden
tekniikkaan, jota tavallisesti käytetään suuremmissa kuoritusjärjestelmissä,
laitteet on suunniteltu auttamaan yritystäsi saavuttamaan koko potentiaalinsa.

Asiakastietojen suojausominaisuudet kuten
maailman suurimmilla postittajilla

Hyödyt 2D-skannauksen turvallisuudesta, joka oli
aiemmin vain suurimpien postittajien käytöstä.

Asiakkaan tietosuojaan liittyvät asiat koskevat kaikenkokoisia yrityksiä.
Relay 3000 ja 4000 -kuorittajat on suunniteltu vastaamaan yhä kilpaillumpien
markkinoiden ja tiukkojen säädösten noudattamisen vaatimuksia. Ne tarjoavat
ainoina luokassaan 2D-skannaustekniikan tarjoaman turvallisuuden.

Yksinkertainen. Helppo. Valmis.
Intuitiivisen, täysvärisen 203 mm:n kosketusnäytöllisen käyttöliittymän*
ansiosta Relay 3000 ja 4000 -kuorittajat on helppo asentaa. Pääset alkuun
nopeammin kuin odotatkaan. Luotettavan käsittelyn ansiosta voit luottaa
siihen, että postisi kuoritetaan oikein ja ajallaan.

Intuitiivisten toimintojen ja täysvärigrafiikoiden avulla posti on helppoa kuorittaa tarkasti ja ajallaan.

* Vakiona 4000-sarjassa, valinnainen 3000-sarjassa.

Relay™ 3000 ja 4000 -kuorittajien vertailu
Ominaisuus

Relay 3000

Relay 4000

3 000 tunnissa

3 500 tunnissa

20 000

40 000

C, Z, V, kaksoistaitto

C, Z, V, kaksoistaitto

Arkkiaseman paperikoot

127 mm x 127 mm – 229 mm x 406 mm

127 mm x 127 mm – 229 mm x 406 mm

Liiteaseman mediakoot

81 mm x 127 mm – 152 mm x 229 mm

81 mm x 127 mm – 152 mm x 229 mm

Kirjekuorikoot

89 mm x 203 mm – 162 mm x 241 mm

89 mm x 203 mm – 162 mm x 241 mm

Arkkiaseman kapasiteetti

325 arkkia

325 arkkia

Liiteaseman kapasiteetti

300 liitettä

300 liitettä

300 kirjekuorta

300 kirjekuorta

3 (2 arkkiasemaa ja 1 liiteasema)

3 (2 arkkiasemaa ja 1 liiteasema)

Suorituskyky
Kuukausittainen kapasiteetti
Taittoasetukset

Kirjekuoriaseman kapasiteetti
Syöttöasemien määrä

Saat lisätietoja verkosta osoitteesta: pitneybowes.com/fi/relay
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