AS-ORBIT
MODULOV¯ SYSTÉM TISKU
DISPONUJÍCÍ ADRESOVÁNÍM,
âÁROV¯M KÓDOVÁNÍM
A GRAFIKOU
Maximální flexibilita i pfii velk˘ch objemech po‰ty.

Systém Neopost AS-ORBIT nabízí ‰iroké spektrum moÏností
od adresování zákaznicky pfiizpÛsobené po‰ty po kódování
a design. Toto zafiízení lze, pfii zachování pozice, zaãlenit
témûfi do v‰ech systémÛ, napfiíklad do automatizované
v˘roby a balících linek.

FUNKCE A VLASTNOSTI
PROVOZNÍ EFEKTIVNOST

VY··Í PROVOZNÍ V¯KON
Systém Neopost AS-ORBIT nabízí maximální rychlost, pfiesnost
a flexibilitu u úloh s velk˘m objemem. Vzhledem aÏ k 4 fixním tiskov˘m
jednotkám se 3 hlavami, pfiiãemÏ kaÏdou lze uvést do (témûfi) jakékoli
pozice. MÛÏete tisknout aÏ 40,000 poloÏek za hodinu. Ke zv˘‰ení
produktivity dochází pfiirozenû na základû vysoké rychlosti tisku
a kapacity v˘stupu, coÏ celkovû sniÏuje dobu cyklu (obûhu dokumentu).

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA A KVALITA TISKU
Systém Neopost AS-ORBIT umoÏÀuje rÛzné aplikace, jako napfiíklad tisk
dat na materiály vhodné pro termální tisk. Velikost a tlou‰Èka materiálu
na kter˘ se tiskne je limitovaná pouze tím, jak˘ pfiepravní systém
pouÏíváte. Zafiízení také disponuje senzorem, kter˘ lze nastavit podle
rÛzn˘ch typÛ materiálÛ a barev, ãímÏ se vám je‰tû roz‰ífií paleta
moÏn˘ch aplikací. Díky pouÏití nejnovûj‰í technologie Hewlett Packard se
inkoustov˘ tisk pfii rozli‰ení 600 dpi, vyrovná kvalitû laserového tisku.

NEP¤ETRÎIT¯ PROVOZ A SPOLEHLIVOST
Nov˘ systém Centaur Ink Bulk Delivery disponuje aÏ 1400 ml inkoustu,
ãímÏ zabráníte prodlevám pfii zpracování vût‰ího mnoÏství po‰ty.
Technologie spoleãnosti Neopost nabízí spolehlivost a dlouhou Ïivotnost.
Na‰e spoleãnost zaji‰Èuje podporu, která je vÏdy po ruce. Ná‰ zákaznick˘
servis je pfiipraven˘ odpovûdût na v‰echny va‰e dotazy.

JEDNODUCHÁ INTEGRACE A PROVOZ
AS-ORBIT se snadno instaluje a nevyÏaduje velkou znalost IT. Jednodu‰e
jej pfiipojíte k va‰emu stávajícímu systému, k skladaãi/vkladaãi nebo
jinému zafiízení. Dále uÏ jen nahrajete software „Plug'n'Play“ na vá‰
poãítaã a za nûkolik minut jiÏ mÛÏete vytváfiet a z pamûti vyvolávat
jakékoli úlohy.

Technologie
Poãet hlav
Volitelné pfiíslu‰enství

KVALITA A OCHRANA PO·TY
Rozli‰ení tisku v (dpi)
Rychlost tisku (adres/h)
Plocha tisku (mm)
Min. velikost dokumentu v (mm)
Max. velikost dokumentu v (mm)

aÏ 600
aÏ 40,000
508x154,2 (36 fiádkÛ)
neomezená
neomezená

OPTIMALIZACE ROZPOâTU
Ovládací panel

ano

SPRÁVA ONLINE
Rozhraní a poÏadavky na PC

Paralelní a USB
HP PCL 5
Windows 98, 2000, XP
nebo Vista

PARAMETRY SYSTÉMU
Délka x ‰ífika x v˘‰ka (mm)
Hmotnost

4x380x180 (mm)
10 kg

PROâ ZVOLIT PRÁVù NEOPOST?
Neopost je vedoucí spoleãnost na trhu po‰tovních a logistick˘ch fie‰ení.
Na‰e inovativní fie‰ení zjednodu‰í a zefektivní va‰e zpracování po‰ty,
a tím zkvalitní i va‰i obchodní a podnikatelskou ãinnost. V˘hody
Neopostu tzv. „Brilliantbasics” garantují kvalitu v‰ech na‰ich nabídek,
od produktÛ aÏ po technickou podporu a sluÏby. Pfiiná‰íme to nejlep‰í
v rámci provozní efektivnosti, kvality, ochrany po‰ty, optimalizace
rozpoãtu (nákladÛ) a správy online.

V‰echny informace o na‰í nabídce Vám rádi poskytneme na infolince
na internetové adrese

fixní
aÏ 12
základna s vakuov˘m pfiepravním
pásem

+420 844 844 816

www.evrofin.cz nebo pfiímo na na‰ich kontaktních adresách:

âESKÁ REPUBLIKA
EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 622 064, 475 622 081, fax: 475 622 064, e-mail: usti@evrofin.cz
EVROFIN Int. spol. s r. o., Nad Kazankou 57, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: 286 590 160, 286 590 170, fax: 286 590 161, e-mail: praha@evrofin.cz
EVROFIN Int. spol. s r. o., Horská 42, 616 00 Brno
tel.: 549 213 721, fax: 549 259 224, e-mail: brno@evrofin.cz

Spoleãnost Evrofin je

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

drÏitelem certifikátu

EVROFIN Int. spol. s r. o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava 1
tel./fax: 00421 252 623 277, e-mail: slovensko@evrofin.cz

ISO 9001

C E R T I F I C AT E N O. 1 7 2 1 2

PN #XXXX-XX - Specifications are subject to change without notice. Neopost and the Neopost logo are registered trademarks of Neopost S.A. All other trademarks are the properties of their respective owners.
As an ENERGY STAR® Partner, Neopost has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR is a U.S. registered mark.

ADRESOVACÍ SYSTÉM
AS-ORBIT
NYNÍ UÎ MÒÎETE TISKNOUT
(TÉMù¤) NA COKOLIV.

