
A intimus MS-20 é a franqueadora perfeita para o seu negócio, 

oferecendo sofisticadas carateristicas num sistema compacto. Sem mais 

filas de espera nas estações dos correios.

A intimus MS-20 pode ser carregada “online”, 24 horas por dia e 365 

dias por ano.

VALOR DE FRANQUIA 
SEMPRE CORRETO.

ACABE COM A COLAGEM 
DE SELOS.

  Impressão rápida

  Fácil de usar

   Imagem profissional

intimus ms-20 
FRANQUEADORA



www.intimus.com

FRANQUIAS CORRETAS

A MS-20 está carregada com as tarifas postais, fornecendo o valor 
exato para todos os serviços postais. A balança integrada de 3 kg 
disponibiliza o peso exato e o correspondente valor de franquia 
de forma a não correr o risco de sub ou subrevalorização. O menu 
intuitivo permite selecionar de forma fácil o serviço desejado.

FÁCIL DE USAR
 
Teclas de atalho permitem um rápido e fácil acesso aos 
trabalhos mais frequentes. A MS-20 também vem equipada 
com uma ligação “LAN” de alta velocidade, fácil de instalar, 
para atualizações de tarifas e outras funções.

DEIXE A SUA MARCA COM ESTILO
 
Com a MS-20 usufruirá de uma imagem 
profissional e publicidade gratuita. 
Poderá facilmente personalizar o seu 
correio com mensagens que incluem o 
logo da empresa, saudações especiais 

ou anúncios publicitários.

POUPE NA FRANQUIA
 
Como utilizador de uma MS-20, usufruirá de modo 
automático a um desconto direto em todas as peças de 
correio que enviar.

MÁXIMO CONFORTO
 
O design ideal para o ambiente de escritório, permite 
economia de espaço e o amplo ecrã oferece uma fácil 
navegação pelos diferentes menus.

PORQUE A SUSTENTABILIDADE IMPORTA...

Uma verdadeira performance, não é só ter máquinas 
rápidas e processos de negócio eficiêntes. É também, 
ser inovador no que toca à sustentabilidade.

PORQUÊ ESCOLHER INTIMUS?
 
A intimus ajuda o seu negócio a crescer e a ser mais 
eficiente.

Fornecemos inovação, produtos e serviços de valor 
acrescentado, para aumentar a produtividade nos escritórios 
e nas empresas com elevado volume de impressões e 
envelopagem.

Ao analisarem o ciclo de vida completo do documento ( físico 
e dígital ), os nossos colaboradores suportados por uma 
equipa técnica de excelência, ajudam os nossos clientes a 
redesenharem o fluxo de informação.

Diariamente esforçamo-nos para nos destacarmos na 
satisfação dos nossos clientes, encontrando-se no nosso 
histórico milhares de PME’s, grandes empresas de serviços e 
organismos Públicos.

ESPECIFICAÇÕES  

Dimensões (LxPxA) 316 x 194 x 225 mm 

Peso 3,8 kg

Balança 3 kg

Espessura máxima 8 mm

Memórias de trabalhos até 5

Ligação LAN 

Anúncios publicitários 9 imagens e 5 textos personalizáveis

Código de segurança Sim

Carimbo de data de entrada Sim

Relatório de contas e controlo até 10 


