
Als de klus geklaard moet worden, vertrouwen groeiende bedrijven op 

betrouwbare processen die waarde toevoegen en prestaties stroomlijnen.

Met de allernieuwste technologie en online services binnen handbereik 

weet u zeker dat u de beste oplossing heeft voor al uw behoeften. De 

muisstille MS-400 zit boordevol functies en is eenvoudig in het gebruik. 

Het slanke, ergonomische ontwerp bespaart ruimte en kan makkelijk 

geïntegreerd worden binnen uw kantooromgeving.

De MS-400 levert 
praktische 

en veelzijdige 
oplossingen die u de 

resultaten biedt die u 
nodig heeft.

Vielseitiges Poststellensystem

intimus ms-400
FRANKEERMACHINE

  Altijd postzegels bij de hand

  Exacte frankering

  Professioneel imago



www.intimus.com

Zorg voor de juiste indruk

Verbeter uw klantrelaties met gedrukte reclameslogans die de 
uitstraling van uw organisatie verbeteren.

Kies specifi eke reclameslogans om de communicatie met uw 
klanten te versterken.

Gooi het maar door elkaar 

De MS-400 zal het wel sorteren. Snel, nauwkeurig wegen en 
frankeren. Met differentiële weging plaatst u gewoon al uw 
post ongesorteerd op het weegplatform. U haalt een poststuk 
weg en het juiste tarief wordt direct berekend.

De MS-400 is er helemaal klaar voor. Telkens 
als er een poststuk van het weegplatform gehaald wordt in 

de differentiële weegmodus, zal de Auto 
Feeder gestart worden om de post te 
verwerken of om automatisch een etiket af 
te drukken.

Online Management; 
Monitoren, tracking en  

controle

Online services geven u meer controle over uw 
bezorgingssysteem en uw postuitgaven. De MS-400 is 
volledig verbonden om uw bedrijfsactiviteiten effi ciënter te 
laten verlopen.

Als u uw uitgaven op postgebied moet verantwoorden, 
kunt u zelfs de activiteiten per frankeerklasse, posttype en 
afdeling bijhouden;

  Met diagnoses op afstand krijgt u extra hulp.

  Zorg dat u nooit meer zonder inkt komt te zitten met 
e-mailwaarschuwingen.

  Profi teer van het zorgeloos 
automatisch bijwerken van 
frankeertarieven, zodat 
uw poststukken altijd juist 
gefrankeerd zijn.

Het frankeren van  uw post was nog  
nooit zo eenvoudig

Zorg dat u niet in verwarring raakt door de posttarieven. 
Laat de MS-400 tarievenwizard u helpen zodat u geen 
expert op het gebied van posttarieven hoeft te zijn. Elk 
mogelijk tarief staat opgeslagen in de MS-400. Bespaar 
zelfs nog meer tijd door minder toetsen in te drukken voor 
een posttarief, met een menu vol sneltoetsen.

Van enkele enveloppen tot grote pakketten, u heeft de 
fl exibiliteit om al uw post met gemak te wegen en te 
frankeren.

Eenvoudig te gebruiken operatieve  
controle

Een intelligent besturingspaneel stelt zelfs de beginnende 
gebruiker gerust met een eenvoudig te gebruiken 
navigatiemenu.

Voorkom fouten en verbeter uw productiviteit met een 
gamma aan slimme functies en gemakkelijke menuberichten, 
waarmee de uitgebreide functies van de MS-400 meteen voor 
iedereen zichtbaar worden.

Nooit meer zonder inkt

Het controleren van inktpatronen was nog nooit zo eenvoudig. 
De MS-400 stuurt u een e-mailwaarschuwing zodat u zeker 
weet dat uw post zo snel mogelijk verstuurd kan worden. 
Dankzij  het Click n’ Snap-ontwerp is het vervangen van 
inktcartridges nog nooit zo eenvoudig geweest.

Bespaar tijd en geld met grotere effi ciëntie. De MS-400 maakt 
gebruik van de LAN-verbin-
ding, standaard bij elk artikel 
uit het phoenix-assortiment.

Met de mogelijkheid om 
automatisch verbinding 
te maken met vrijwel elk 
netwerktype, zorgt de 
constante verbinding ervoor 
dat statistische uploads, 
hercreditering, updates 
van posttarieven, systee-
mactualisaties en alle andere downloads eenvoudig afgerond 
kunnen worden. De LAN-verbinding verloopt veilig via uw 
interne netwerk, zodat er natuurlijk geen behoefte is aan een 
traditione-le, analoge telefoonlijn.



Want duurzaamheid is belangrijk...

De Phoenix lijn is milieuvriendelijk ontworpen 
en zorgt voor een kleine ecologische 
voetafdruk. Beschikt over ISO 14001 
(milieu) certifi cering.

Waarom voor intimus 
kiezen?

intimus helpt bedrijven hun business uit te breiden 
en effi ciënter te werken.

Wij bieden vernieuwende producten en diensten met 
toegevoegde waarde, om de productiviteit van zowel 
kantoor- als hoogvolume print/ fi nishingactiviteiten 
te vergroten.

Door te focussen op de totale levenscyclus van 
het document (zowel fysiek als digitaal) helpen 
onze adviseurs onze klanten hun informatiestroom 
opnieuw in te richten, hierbij ondersteund door de 
beste serviceorganisatie in zijn klasse.

Wij streven elke dag naar excellentie en hebben 
een bewezen staat van dienst wat betreft 
optimale klanttevredenheid in duizenden kleine 
en middelgrote bedrijven, servicebureaus en 
overheidsinstellingen.

www.intimus.com

 SPECIFICATIES

Snelheid 110 poststukken per minuut

Envelop - minimum 89 x 127 mm

Envelop - maximum 229 x 324 mm

Maximale dikte envelop 12 mm

Richting envelop Liggend of staand

Etiketdispenser Automatisch

Afdrukgeheugens 9

Reclameslogans 4 standaard / 5 optioneel

Frankeringsklasse Automatisch afgedrukt 

Datumstempel binnenkomende post Ja

Rapportage en controle 25 kostenplaatsen

Lengte x Breedte x Hoogte (inclusief 
opvanglade)

1043 x 298 x 375 mm

 ONLINEDIENSTE

E-mailwaarschuwingen inkt bijna op Ja

Diagnose op afstand Ja

 OPTIONEN

Weegplatform 3, 5, 10, 15 of 35 kg

Differentiële weegtechnologie        Ja

Upgrades voor kostenplaatsen            tot max. 150

2.Ruimtebesparend weegplatform voor maxi-
maal 3 kg externe platforms verkrijgbaar voor 
gewichten tot 35 Kg.

3. Dashboardweergave levert een 
duidelijk overzicht, gebruiksvriendelijke 
meldingen en menu’s.

4. Compacte, uitbreidbare 
opvangbak voor enveloppen 
van maat DL tot C4.

1. Differentiële weging met Smart 
Start-technologie berekent en 
frankeert het juiste tarief voor 
elk poststuk dat van het platform 
wordt gehaald.

7. Automatische papierinvoer 
verwerkt snel stapels enveloppen 
van 87 x 125 mm tot 250 x 325 
mm.

6. Geïntegreerde 
automatische 
etiketdispenser.

5. Sneltoetsen voor 
maximale effi ciëntie.


