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Enveloppenprinter

Full color drukwerk printen
met innovatieve technologie
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Full color drukwerk printen met 
innovatieve technologie

Specificaties

Snel en gemakkelijk in gebruik, is deze printer in staat full color te 
printen, voor een uitstekende presentatie en personalisatie.

Productiviteit
• Bedruk tot 7500 enveloppen per uur zonder etiketten te hoeven 

plakken.

• Uiterst gemakkelijk te installeren met de software ‘Plug’n’Play’.

• Controle via de PC met duidelijke en kernachtige aanwijzingen

• Met de mogelijkheid om een automatische stapelmodule of een 
aanvullende opvangbak aan te sluiten voor grote hoeveelheden 
mail

• Zeer snel te configureren

Kostenbesparing
• Full color printen wanneer het u schikt; het is niet nodig om 

voorraden bedrukte enveloppen of etiketten aan te houden

Procesmanagement
• Manage direct marketingcampagnes en communicatie met de 

klant in-house

• Bescherm de informatie van uw klanten en door deze binnens-
huis te houden

• Detectie van dubbele en foute adressen vermindert het aantal 
waardeloze mailings

• Gemakkelijk te integreren met andere Intimus mailoplossingen 
voor een efficiënt mailingproces

Effective communications
• Gepersonaliseerde mailings verbeteren de ontvangstefficiëntie 

en vergroten de kans dat ze worden geopend

• Memjet technologie geeft een zeer professionele indruk en is in 
staat marketingboodschappen op enveloppen te printen, zelfs 
full color.

• Veelzijdig printen van adressen, grafieken en streepjescode om 
snel veranderingen in boodschappen of het ontwerp te kunnen 
aanbrengen. 

Waarom kiezen voor Intimus?
Intimus helpt bedrijven hun business uit te breiden en efficiënter te 
werken. 

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

Door te focussen op de totale levenscyclus van het document (zowel 
fysiek als digitaal) helpen onze adviseurs onze klanten hun informa-
tiestroom 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.

Afdrukkwaliteit en papierspecificaties

Afdrukresolutie Tot 1600x1600 dpi

Afdruksnelheid
Tot 3600 pag./uur

Tot 7500 enveloppen DL/uur

Afdrukbereik
Tot 215 x 431 met capaciteit 
voor aflopende bedrukking

Min. afmeting materiaal (LxB) 107x76 mm

Max. afmeting materiaal (LxB) 431x241 mm

Dikte van het materiaal 0,5 mm

Inktcapaciteit
250ml - Cyaan, Geel, Magenta; 

500ml - Zwart

Kleurenmatrix Tot 16.8 miljoen kleuren

Afdrukkwaliteit en papierspecificaties

Memjet® technologie 

Hoge capaciteit inkttanks

Ontwerp met vaste printerkop

Automatische reiniging van de printerkop en de pomp

Ingebouwde bovenlader

Transportsysteem met stervormige drukrollen

TruType of Postscript systeemfonts 

Systeemafmetingen

Lengte x Breedte x Hoogte 609 x 508 x 457 mm

Gewicht 34 kg

PC interface en vereisten

Elektronische firmware update downloads via PC-verbinding

USB 2.0  en ethernet PC interface 

Opties

Automatische stapelmodules (CS7.5)

Besturingssoftware post


