
Para o seu trabalho diário, as empresas de sucesso recorrem a sistemas 

fi áveis e que forneçam valor acrescentado, optimizando o serviço.

Com tecnologia de ponta e com serviços “online” que controla, pode ter a 

certeza de que tem à sua disposição a melhor solução para satisfazer os 

seus requisitos.

A silenciosa MS-400 conta com inumeras funcionalidades e é fácil de 

usar. O design elegante, ergonómico e compacto integrar-se-á facilmente 

no seu escritório.

A MS-400 OFERECE 
SOLUÇÕES PRÁTICAS 

E DE ELEVADA 
FLEXIBILIDADE PARA 
OS RESULTADOS QUE 

NECESSITA.

Sistema versátil para serviços 
postais

intimus ms-400
FRANQUEADORA

  Pesagens e franquias rápidas e                                                                                                                                                
    precisas

  Impressão de valores exatos

   Imagem profi ssional 



DÊ UMA GRANDE IMPRESSÃO

Fomente as relações com os clientes através de anúncios 
impressos que realcem a imagem profi ssional da sua empresa.

Selecione diferentes anúncios publicitários para reforçar a 
comunicação com os seus clientes.

TODOS MISTURADOS! A MS-400 FARÁ POR SI

Pesagem de franquias rápidas e precisas. Com a função de 
pesagem diferencial, só tem de colocar todo o seu correio sem 
ordenar sobre a Balança e ir retirando peça a peça para que se 
calcule o valor da franquia correta.

A MS-400 está sempre pronta, tal como 
você. Graças à tecnologia Começo Rápido, 
a MS-400 começa a funcionar quando se 
retira a peça da Balança fi cando assim 
pronta para processar o correio ou para a 
impressão automática de etiquetas.

controlo “online”:                                
SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR

Os serviços “online” oferecem o melhor controlo sobre a sua 
franqueadora e sobre os valores de franquia. 

A MS-400 está ligada “online” para permitir um 
processamento mais efi ciente dos seus envios. 

Se tem de contabilizar os seus envios, pode inclusive 
supervisionar a opção de franquia, os tipos de cartas e a 
utilização dos centros de custo.

  Além disso, receberá assistência adicional mediante 
diagnóstico remoto.

  Graças às mensagens de 
alerta que se enviam por 
email em caso de haver 
pouca tinta, nunca fi cará 
sem ela.

  Poderá descarregar 
automaticamente e com toda 
a facilidade, modifi cações 
das tarifas de correio, com a total garantia de estar 
sempre a aplicar as tarifas atuais.

FRANQUEAR O SEU CORREIO NUNCA FOI TÃO 
FÁCIL

Não confunda as tarifas de correio. 

O assistente de tarifas da MS-400 ajuda-o nas franquias, 
não tendo de ser nenhum conhecedor dos serviços postais. 

Todas as tarifas de envios estão guardadas na MS-400 e 
com a seleção do tipo de envio pertendido nos comandos, a 
impressão será ainda mais rápida.

Desde simples envelopes a pacotes maiores, a MS-400 
oferece a fl exibilidade necessária para pesar e gerir 
comodamente todo o seu correio.

CONTROLO INTUITIVO

O painel de comando inteligente e com instruções simples 
para os operadores, poderá ser utilizado rapidamente mesmo 
por operadores sem experiência.

Com a grande quantidade de funcionalidades e opções 
no menu de fácil compreensão da MS-400, evita falhas e 
aumenta a produtividade.

NUNCA FICA SEM TINTA

A gestão da tinta também é muito simples. A MS-400 enviará 
um email quando tiver pouca tinta para que não fi que sem 
tinta de forma repentina. O tinteiro, que se encaixa com um 
clique, troca-se num abrir e fechar de olhos.

Poupe tempo e aumente a sua efi ciência com a ligação “LAN” 
integrada de série nos modelos Phoenix.

A ligação automática com praticamente qualquer rede, 
permite sem nenhum contratempo,  
descarregar estatísticas, atualizar 
as tarifas, fazer devoluções, 
atualizações do sistema e 
outros carregamentos. Com a 
segura ligação “LAN” através 
da rede interna, desapareceu a 
necessidade das linhas telefónicas 
analógicas.



PORQUE A SUSTENTABILIDADE 
IMPORTA...

A série ecológica Phoenix reduz a 
pegada ambiental.

Certifi cação de meio-ambiente 
conforme a norma ISO 14001.

PORQUÊ ESCOLHER INTIMUS?

A intimus ajuda o seu negócio a crescer e a 
ser mais efi ciente.

Fornecemos inovação, produtos e serviços 
com 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 fl uxo 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.

 DADOS TÉCNICOS  

Velocidade 110 cartas/minuto

Dimensões mínimas dos envelopes 89 x 127 mm

Dimensões máximas dos envelopes 229 x 324 mm

Espessura máxima 12 mm

Orientação do envelope Formato horizontal ou vertical

Dispensador de etiquetas Automático

Número de memórias para trabalhos até 9

Anúncios publicitários 
9 imagens

9 textos personalizáveis

Carimbo de data de entrada Sim

Relatório de contas e controlo 25 centros de custo

Dimensões (LxPxA) 1043 x 298 x 375 mm 

 SERVIÇOS “ONLINE”

Notifi cação por email do nível de tinta Sim

Diagnóstico remoto Sim

 OPÇÕES 

Balanças de pesagem 3, 5, 10, 15 ou 35 kg

Pesagem diferencial Sim

Aumentar os Centros de Custo (Contas) Máx. 150

2. Balança compacta integrada até 3 kg existin-
do balanças opcionais para pesagens especiais 
até 35 kg.

3. Ecrã para visualização geral  das 
funções e instruções, com menus de fácil 
compreensão

4. Recetáculo compacto e 
amovível para envelopes do 
DL ao C4

1. A pesagem diferencial com 
tecnologia Começo Rápido calcula 
e imprime o valor exato em cada 
peça retirada da balança

7. Alimentação automática do 
correio para um processamento 
rápido de envelopes desde 
87 x 125 mm a 250 x 325 mm

6. Dispensador 
automático de etiquetas 
integrado

5. As teclas de atalho 
garantem a máxima 
efi ciência



Soluções para enfrentar a 
mudança na necessidade 
de proteção das 
informações confi denciais.

Fornecimento de produtos 
e serviços inovadores com 
valor acrescentado para 
melhorar a produtividade 
no escritório.

Proteção do dinheiro e de 
objetos de valor contra 
roubos.

Desenvolvimento 
de soluções para a 
automatização dos 
processos de gestão do 
caixa.

A INTIMUS OFERECE UMA DAS GAMAS MAIS AMPLAS DE PRODUTOS DO SETOR

www.intimus.com


