
DM300C digitaalinen postitusjärjestelmä on sekä 
nopea että helppo käyttää! Sen käyttö on niin 
helppoa, että tulet hämmästymään, kuinka käyt-
täjäystävällinen laite voi ollakaan ja miten kehitty-
neitä toimintoja se omaakaan.

IntelliLink®:n vahvuudet
DM300C:n IntelliLink®-yhteystekniikka helpottaa erilaisten 
toimintojen suorittamista postitusjärjestelmällä. Esimerkkinä 
IntelliLink®-yhteyden kautta hoituvista tehtävistä mainittakoon 
postimaksuhinnastojen lataus, postimaksukoneen käyttöohjelmis-
ton automaattipäivitys, yrityksen tunnuksen tallennusmahdolli-
suus, jolloin laite tulostaa kuoreen postimaksun ohella yrityksesi 
logon ja haluttaessa myös mainoslauseen. Aiemmin aikaa ja vaivaa 
aiheuttaneet työt IntelliLink® hoitaa automaattisesti, nopeasti ja 
yksinkertaisesti.

Nopea ja tarkka postimaksun lataus.
Postimaksun määritys käy helposti ja nopeasti IntelliLink®-
yhteyden kautta.

Aina ajan tasalla
IntelliLink®-yhteyden kautta muuttuneet postimaksut ja uusimmat 
käyttöohjelmistot päivittyvät postimaksukoneeseen nope asti ja 
vaivattomasti. IntelliLink-yhteys takaa, että postimaksukoneesi on 
aina ajan tasalla.

Helppo käyttää
Kaikki toiminnot näkyvät laitteen näytössä, käyttäjäystävälliset 
valikot ohjaavat käyttäjän eri vaiheiden läpi.

Säästää aikaa
Sulje ja frankeeraa kirjeesi samanaikaisesti, lopputulos on postitus-
valmis, edustavannäköinen kirjekuori. Suurempikokoiset lähetyk-
set on helppoa ja nopeaa frankeerata postimaksutarran avulla. 
Voit säästää aikaa myös tallentamalla 20 yleisimmän vakioposti-
tuslähetyksesi tiedot koneen muistiin.

Automaattinen päiväyksen muutos
Koska laite muuttaa päiväyksen automaattisesti, vaara postilähe-
tystesi palauttamisesta väärän päiväyksen johdosta häviää. Lait-
teen sisäinen kello muuttaa päiväyksen automaattisesti. Päiväys 
voidaan muuttaa tarvittaessa seuraavan päivän postituksia varten.

Saapumisleima
Voit tulostaa saapuneisiin lähetyksiin saapumisleiman päiväyk-
sineen ja kellonaikoineen, jolloin saat dokumentoitua vastaan-
ottamasi postin saapumisajan.

Helppo postimaksujen päivitys
IntelliLink®-yhteyden kautta laitteella on aina käytössään uusin 
postimaksuhinnasto. Et joudu tuhlaamaan aikaa uusien postimak-
sujen tallentamiseen.

Digitaalitekniikka ON tulevaisuus
DM300C täyttää EU:n vaatimukset, ja sen tekninen monipuolisuus 
tekee siitä luotettavan sijoituksen tulevaisuuteen

DM300C™

IntelliLink®-liitännällä
POSTITUSJÄRJESTELMÄ
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Tekniset tiedot
DM300C

Paino n. 8,5 kg

Nopeus  65 kirjettä minuutissa

Käyttöjännite  100–240V, 50/60Hz, 3A

Liitäntä  LAN/verkkoliitäntä, WiFi

Materiaalikoot Minimikoko 89 x 127 mm

 Maksimikoko 330 x 381 mm

Paksuus  0,2–9,5 mm

Suljettavan kuoren 
läpän syvyys  25–72 mm

Mitat, cm 37 x 43,5 x 31,5 

Maksutarrojen tulostus paketteja ja paksuja kirjeitä varten

Oikea postimaksu – joka kirjeessä, joka kerran!
DM300C on varustettu 5 kg vaa’alla, joka takaa, että joka kirjees-
sä on oikea postimaksu; postimaksukone tarvitsee integroidun 
vaakansa ansiosta myös vähemmän tilaa. Lisävarusteena saatavilla 
on myös 7 kg, 12 kg ja 35 kg ulkoinen vaaka. Painoeropunnituk-
sen ansiosta eripainoisiakin kirjeitä sisältävän nipun postitus on 
nopeaa ja yksinkertaista; sijoitat vain kirjenipun vaa’alle ja kone 
punnitsee jokaisen nipusta poistamasi kirjeen painon erikseen.

Raportointi
Yrityksille postimaksut ovat tärkeä kustannuslaskentatieto. Eri 
osastojen tai henkilöiden postituksiinsa käyttämän rahamäärän 
seuranta on helppoa DM300C:n tallennettavissa olevien jopa 25 
kustannuspaikan ansiosta; voit sekä tulostaaettä tallentaa tietoko-
neellesi raporttitiedot myöhempää tarkastelua varten.

Lisää tuotemerkkiesi tunnettuutta suunnatun ja 
tehokkaan postin avulla
Lisää postilähetystesi informaatioarvoa. Luo ammattimainen 
ulkoasu. Tee jokaisesta lähettämästäsi kirjeestä yrityksesi mainos 
mustesuihkulla tulostetulla viestillä. Voit tulostaa lähettäjäosoit-
teen räätälöidyn mainosleimasi viereen sen varmistamiseksi, 
että mahdolliset jakamatta jäävät kirjeet palautuvat sinulle. Voit 
päivittää osoiteluettelosi ja välttää näin uudet hukkalähetykset 
vääriin osoitteisiin. Viestin kirjoittaminen on helppoa laitteen 
näppäimistöllä.

Toiminnot
• Integroitu 5 kg vaaka

• 7 kg, 12 kg tai 35 kg vaaka lisävarusteena

• Painoeropunnitus

• Automaattinen päiväys

• Vain sulkeminen / ei sulkemista

• Suljinnesteen määrän ilmaisin

• Varoitus liian pienestä postimaksusta

• Postimaksun yläraja-asetus

• Alkuperäisasetusten palautus

• Värin loppumisvaroitus

• PIN-koodisuojaus

• 20 toimintotallennuspaikkaa

• Vakiona 25 kustannuspaikkaa (valinnaisesti 300)

• Logojen ja mainosleimojen tallennusmahdollisuus

• Jopa 20 tallennuspaikkaa mainosleimoille

• Saapumisleimaus

• Tekstisanoma
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Pitney Bowes vakuuttaa, että DM300-sarjojen koneet täyttävät pienjännitedirektiivin 
73/23/ETY ja EMCdirektiivin 89/336/ETY vaatimukset.


