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Impressão a cores
com tecnologia inovadora

IN
FO

RM
AÇ

ÃO
 D

O 
PR

OD
UT

O



www.intimus.com
FS 618692F S 618693F S 618694

Processamento a cores
com tecnologia inovadora

Especificações

Rápida e fácil de utilizar, esta impressora permite imprimir em 
quadricromia para obter apresentações de excelente qualidade e 
totalmente personalizadas.

Produtividade
• Impressão direta até 7.500 envelopes por hora sem necessida-

de de aplicar etiquetas.

• Muito fácil de instalar com o software ‘Plug’n’Play’.

• Controlo através do PC com indicações claras e concisas

• Com possibilidade de acoplar um empilhador automático ou um 
depósito adicional para grandes volumes de correio

• Muito rápida de configurar

Redução de custos
• Imprima a cores quando lhe convenha, já não é necessário 

manter stocks de envelopes impressos ou etiquetas

Gestão do processo
• Faça a gestão de campanhas publicitárias e comunicações 

com os clientes a partir da própria empresa

• Proteja a informação dos seus clientes evitando que esta saia 
para o exterior

• A deteção de moradas duplicadas e incorretas reduz o desper-
dício da correspondência

• Facilmente integrável com outras soluções de correio Intimus 
para maximizar a eficiência dos seus envios

Comunicação efetiva
• Os envios personalizados melhoram a eficiência da entrega 

etêm maior probabilidade de ser abertos

• A tecnologia Memjet proporciona uma imagem de qualidade 
profissional e permite imprimir mensagens publicitárias em 
envelopes, inclusive a cores

• Impressão versátil de moradas, imagens e códigos de barras, 
podendo realizar rapidamente mudanças nas mensagens ou  
no design

Porque escolher Intimus?
Intimus ajuda as empresas a crescer e a aumentar o seu nível de 
eficiência.

Fornecemos produtos e serviços inovadores com valor acrescentado, 
no intuito de melhorar a produtividade das operações de impressão/
acabamento tanto em ambientes de escritório como em empresas de 
mailings.

Analisando o ciclo de vida completo do documento (seja em formato 
físico ou digital), os nossos técnicos, em colaboração com  especialis-
tas nas várias categorias, ajudam os nossos clientes a redesenhar e a 
melhorar, o seu fluxo de informação.

Esforçamo-nos todos os dias para atingir a excelência e contamoscom 
um historial avalizado por clientes satisfeitos de pequenas e médias 
empresas, escritórios de serviços e organismos públicos.

Qualidade de impressão e especificações do papel

Resolução da impressão Até 1600x1600 dpi

Velocidade impressão
Até 3.600 pág./ h

Até 7.500 envelopes DL/h

Área de impressão
Até 215 x 431 com capacidade 

de bleed completo

Tamanho mín. material (C x L) 107x76 mm

Tamanho máx. material (C x L) 431x241 mm

Espessura do material 0,5 mm

Capacidade de tinta
250 ml – Ciano, Amarelo, 
Magenta; 500 ml – preto

Matriz de cores Até 16,8 milhões de cores

Especificações do sistema

Tecnologia Memjet® 

Depósitos de tinta de grande capacidade

Design da cabeça fixo

Limpeza automática da cabeça de impressão e da bomba

Alimentador de carga superior integrado

Sistema de transporte com rolo tensor em forma de estrela

Fontes de sistema TruType ou Postscript 

Dimensões do sistema

Comprimento x Largura x Altura 609 x 508 x 457 mm

Peso 34 kg

Interface PC e requisitos

Atualizações eletrónicas de firmware descarregáveis através de ligação PC

Interface PC com USB 2.0 e Ethernet 

Opções

Empilhadores automáticos (CS7.5)

Software de gestão do correio


