IM-16
AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ DOPISOV
Efektívne spracovanie pošty bez odpadu

HLAVNÉ VÝHODY
• Ľahké použitie - vložte obálky, stlačte tlačidlo START a otvorte jednoducho celý
balíček zásielok naraz.
• Produktivita – rýchle otváranie zmiešaných obálok rôznych formátov a typov
s rýchlosťou až 300 obálok za minútu - bez predtriedenia.
• Univerzálnosť - otvorí obsah obálky s rôznou veľkosťou, limitujúcim faktorom
tu nie je veľkosť typu obálky, ale hrúbka.
• Bezpečnosť - žiadne poškodené dokumenty a bezpečné vybratie.

IM-16 - AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ DOPISOV
Potrebuje Vaša spoločnosť zvýšiť efektívnosť pri spracovaní
prichádzajúcej pošty?
Využite nový otvárač dopisov Neopost IM-16 a maximalizujte
distribúciu prichádzajúcej pošty rýchlejšie v celej svojej organizácií.
Spracovanie prichádzajúcej pošty – dopisov rôznych veľkostí
a formátov, objednávok, faktúr a ďalších druhov korešpondencie.
Otvárač dopisov Neopost IM-16 otvorí obálky rôznych typov, šetrí
čas, neponecháva žiadny odpad, a chráni cenný obsah prichádzajúcich
zásielok.
Zatiaľ čo konvenčné otváranie dopisov môže ľahko poškodiť obsah, IM-16 používa inovatívne metódy otvárania
na jednej hrane. Hrana vloženej obálky je narezaná pre ľahké vybratie obsahu. To znamená, že obsahom je
neporušený dokument, s ktorým je ľahká manipulácia pre ďalšie spracovanie. S otváračom dopisov Neopost
IM-16 budú všetky zásielky spracované rýchlejšie. Tým okamžite prispejete k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov
a zvýšite Vašu obchodnú image.
Výsledkom je, že Vaša spoločnosť ťaží z rýchlejšej a lepšej manipulácie pri spracovaní prichádzajúcich
dokumentov a umožňuje dať zamestnancovi naviac čas sústrediť sa na dôležitejšiu prácu.
Každá spoločnosť potrebuje nájsť spôsob, ako zostať konkurencieschopnými, a otvárač dopisov Neopost IM-16
Vám prináša zvýšenie produktivity práce.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery (mm)
Hmotnosť

Hrúbka

825 (š) x 230 (v) x 388 (h)
7 kg
Minimálne rozmery - 90 x 140 mm
Maximálne rozmery - 260 x 330 mm
Maximálne do 4 mm

Výkon

Rýchlosť spracovania až 300 obálok za minútu

Hlučnosť

Hladina hluku <63 dBA

Výstupný zásobník

Kapacita 80 - 100 obálok

Veľkosť obálky
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