
Helposti ymmärrettävä
Suomenkielisin tekstein varustetut näppäimet ja näyttö helpotta-
vat toimintojen käyttöä.

Saapumisleima
Ajan ja päivämäärän leimaus saapuviin lähetyksiin.

Mainosleima
Voit hyödyntää mainosleimaa mainosviestin lisäämiseen. Järjestel-
mään voidaan tallentaa 15 graafista logoa tai viestiä.

PIN-koodisuojaus
Järjestelmä on mahdollista lukita PIN-koodilla luvattoman käytön 
estämiseksi.

Tuoteominaisuudet
Integroitu 2,5 kg vaaka laskee aina oikean postimaksun – ei enää 
ylisuuria leimauksia. Vältä aikaavievät käynnit postissa – leimaa 
postimaksut omassa toimistossasi, 24 tuntia vuorokaudessa. 
Pienempi pöytätilan tarve – laitteen päällä oleva vaaka helpottaa 
DM55:n sijoittamista. Helppo käyttöönotto.

Liitännät
Vakiona LAN, WiFi ja PC Meter ConnectTM (lataukset tietokoneelta). 
Automaattinen postimaksujen päivitys IntelliLink®-tekniikan avulla.

IntelliLink®-teknologian ansiosta DM55 on helppo-
käyttöinen, tehokas ja aina ajan tasalla. Posti maksu-
varojen, päivitysten ja mainosleimojen lataus suoraan 
verkosta nopeasti LAN- tai WiFi- yhteydellä tai tieto-
koneen avulla – ei tarvetta analogiselle puhelinlinjalle. 

Pieni koko säästää tilaa
Innovatiivinen ja kompakti rakenne sopii pienempäänkin toimis-
toon. Integroitu vaaka sijaitsee laitteen päällä.

Säästää kallista aikaa
Lataa rahaa postimaksuja varten suoraan verkosta.

Aina oikea postimaksu
Laitteen vaaka punnitsee lähetyksen ja asettaa oikean postimak-
sun automaattisesti.

Perusasetukset
Laite palaa automaattisesti perusasetuksiin. Tämä helpottaa satun-
naisten käyttäjien toimintaa ja vähentää virheleimausten vaaraa.

Estää päiväysvirheet
Laitteen sisäinen kello asettaa leimauksen päivämäärän automaat-
tisesti. Päiväystä voidaan myös siirtää jopa 30 päivää eteenpäin.

Lataukset ja päivitykset suoraan verkosta
Yhdistä laite langalliseen (LAN) tai langattomaan (WiFi) verkkoon 
tai tietokoneeseen, jossa on internet-yhteys, ja lataa postimaksu-
varoja sekä ohjelmisto- ja hinnastopäivitykset nopeasti ja varmasti.

Seuraa postituskustannuksia
Tietyn osaston tai kustannuspaikan postituskustannuksia voidaan 
seurata laitteen tiliöinnin avulla.
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Tekniset tiedot
DM55

Nopeus 18 kirjettä minuutissa

Paino 4,1 kg

Punnituskapasiteetti 2,5 kg

Tilien määrä 5

Kirjeen paksuus max. 8 mm

Leimaus Inkjet

Lisäleimat economy, priority, express

Mitat, cm 24 x 32 x 27

© 2010 Pitney Bowes. Kaikki oikeudet pidätetään. Varaamme oikeuden teknisten tietojen 
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Suorituskyky voi vaihdella laitekokoonpanosta ja 
ympäristöolosuhteista riippuen.
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