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Det optimala postsystemet

Skulle du vilja att kommunikationen med dina kunder låter dig ligga steget före 
konkurrenterna?

iX-3-seriens frankeringsmaskin låter dig göra detta både pålitligt och enkelt.
Detta professionella frankeringssystem låter dig enkelt väga, frankera och 
skicka post.

Denna effektiva frankeringsmaskin är användarvänlig, knäpptyst och är 
utformad för att smidigt göras till en del av din kontorsmiljö.

Tack vare dess toppmoderna teknik och Neoposts onlinetjänster kan du vara 
säker på att du får den bästa möjliga lösningen för dina behov.

Garanterad produktivitet Flexibel vägningEnkel användning Professionell post

Tack vare snabbvalsknapparna kopplade 
till huvudfunktionerna

Kan enkelt väga alla typer av post 
från enstaka kuvert till paket

Använd portogenvägen för att 
beräkna portot

Lägg till en logga eller QR-kod för att 
göra reklam för ditt företag

iX-3: Bästa automatiska frankeringssystemet i sin klass

1 - Design (enkel symmetrisk design)
Har de minsta måtten i sin kategori och den 

smidiga, ergonomiska designen låter dig enkelt 
integrera den i din arbetsmiljö.

4 - Spara tid (smarta tillbehör)
Spara tid och förhindra fel med hjälp av 
streckkodsläsare för att läsa av konton och skrivare 
för att skriva ut rapporter.

5 - Produktivitet (Smart Start)
Varje gång ett kuvert vägs i differensvägningsläge startas maskinen 
av Smart Start och den är redo att automatiskt behandla och 
frankera post. Detta minskar mängden manuellt arbete och hantering 
som krävs.

3 -Uppkopplad (höghastighetsanslutning)
Hämta de senaste portotabellerna, programuppdateringar samt 

få varningar om låg bläcknivå och utför fjärrfelsökningar över 
höghastighetsuppkopplingen.

2 - Användarvänlig (intuitiv kontrollpanel)
Denna maskin låter dig enkelt väga och hantera allt från 
enstaka kuvert till stora paket. Förutom att den är både 

användarvänlig och knäpptyst går denna frankeringsmaskin 
både snabbt och effektivt att använda tack vare de praktiska 

snabbvalsknapparna
6 -   Flexibilitet (extern vägningsplattform för vikter upp till 35 kg)
Total pålitlighet tack vare den stora integrerade vågplattformen.
Om du behöver hantera tunga paket på upp till 35kg är den 
externa vågplattformen som gjord för dig.
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Hastighet

Kuvert – minimum

Kuvert – maximum

Maximal kuverttjocklek

Kontorapportering och kontroll

Längd x Höjd x Djup

Matningsriktning

Vågplattform

Jobbminnen

Reklambudskap

PIN-kodskydd

Ankomststämpling

Flexibelt område [text / reklambudskap]

Personliga textmeddelanden

45 brev/min

89 x 127 mm

229 x 324 mm

10 mm

30 konton

432 x 254 x 381 mm

liggande eller stående

3 / 5 / 10 / 35 kg

9

10

Automatisk nedladdning av portotabell

Fjärrdiagnostik

Programuppdateringar

Varning vid låg bläcknivå

Differensvägning

Extern USB-skrivare

Matare med förslutning

Streckkodsläsare

Kontouppgradering

Anslutningsmöjlighet

Produktblad

Tillval

Onlinetjänster

Egenskaper

Upp till 100

LAN-uppkoppling [100MB]
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