DM400c
Sistema de
Postagem
Digital
Inovação e Crescimento
“O segmento postal, não somente no Brasil, mas
em todo o mundo, tem recebido forte impacto
decorrente dos avanços tecnológicos. As máquinas
de franquear já deixaram de ser apenas equipamentos
para estampagem de franqueamento e assumiram
a condição de parte integrante de um sistema
complexo, que executa o gerenciamento e controle
informatizado de todas as transações da cadeia de
eventos relacionados ao franqueamento de objetos
postais.”*
* Fonte: Regulamentação de Comercialização
de Soluções de Franquear no Brasil (Correios)

Postagem Digital Pitney Bowes
O Sistema de postagem DM400c permite a impressão da
estampa postal nas correspondências de forma simples e
profissional.
Simplifique o processamento das suas correspondências e
aumente a produtividade da sua empresa utilizando o sistema
DM400c.
A Pitney Bowes tem os softwares, serviços e equipamentos
para soluções completas em correspondência que integram
e otimizam o fluxo de suas postagens, documentos e pacotes.

Vantagens e Benefícios
■

Equipamento testado e homologado pelos Correios

■

Elimina o uso de selos e carimbos com data

■

Automatiza a operação e reduz custos operacionais

■

Facilita a gestão das correspondências

■

Proporciona segurança e controle

■

Aumenta a produtividade no envio de correspondências

■

Versatilidade através da utilização de etiquetas adesivas

■

Fácil de usar

Estampa – Selo Digital
■

Em conformidade com a Nova Regulamentação Postal

■

Controle e segurança da postagem

■

Validação das estampas

■

Serviços Especiais
AR - Aviso de Recebimento
MP - Mão Própria
DH - Depois da Hora

Conveniência

Especificações da DM400c

O Sistema Automático de Postagem Digital DM400c
foi projetado para simplificar a gestão das suas
correspondências:

Velocidade 95 Cartas Por Minuto

■

■

■

■

■

■
■

 rocessamento Eficiente: alimentação automática
P
e impressão de dados de postagem em até 95 cartas
por minuto
 limentação Flexível: aceita materiais com até 8,3 mm
A
de espessura
 ‘Selo Digital’ impresso atende a todas
O
as regulamentações postais brasileiras
 uto-datação: imprime automaticamente a data atual
A
na correspondência. Permite também a datação de
correspondências recebidas.
 ersatilidade: efetua o fechamento de envelope
V
pré-gomado
Etiquetas: uso para a postagem de pacotes e objetos
 onexão: utiliza linha telefônica para realização de cargas,
C
acesso à internet para download de tarifas e atualização
de software

■

Teclado QWERTY: maior comodidade de uso

■

Contabilização de Custos: 50 contas (expansíveis até 300)

■

Relatórios: podem ser impressos ou exportados

Dimensões Físicas
Comprimento
Profundidade
Altura
Peso
Contas (Centros de Custo)

83,8 cm
44,45 cm
31,24 cm
13,15 kg
50 (expansiveis até 300)

Alimentação

100-240Vac, 50/60Hz; 0,65-3A

Dimensões do Material
Mínima
Máxima
Espessura de envelope
Pala do envelope para colar

76 x 105 mm
295 x 381 mm
0,2 a 8 mm
22 a 72 mm

Fita
Alimentação
Capacidade

Automática
até 50 tiras de fita

Interface de Pesagem Opcional
Requisitos de Conectividade
Conecta-se por linha telefônica padrão

Postage By PhoneTM
Postage By PhoneTM (Central de Carga Remota)
é uma Central de Controle de alta tecnologia,
homologada pelos Correios, que proporciona
aos usuários de franqueadoras comodidade
e facilidade na operação diária de seu
equipamento.

Centro de controle
amigável ao usuário
Tecnologia IntelliLink

Processamento rápido
e eficiente de até
95 itens por minuto

Seu sistema de gerenciamento armazena
com total segurança as informações
de saldo financeiro atual, remanescente,
valores utilizados no período e permite
a realização de cargas para adição
de valores, 24 horas por dia, 7 dias
por semana.
Proteja O Meio Ambiente
O sistema DM400c pode ajudá-lo
com suas iniciativas ‘verdes’. Ele
é projetado para economizar energia,
como também utiliza pigmentos à
base de água, respeitando o meio
ambiente.

Recarga pelo
Postage By
Phone

Fechamento de
envelopes com
firmeza e segurança

Aceita envelopes
de até 8 mm de
espessura

Pitney Bowes Semco
Equipamentos e serviços Ltda.
www.pitneybowes.com.br
www.pb.com

Imagens Nítidas
e Operação
silenciosa

Rua Dom Aguirre, 438 – 3º andar
04671-390 – Vila Sofia – São Paulo, SP
Tel.: + (55 11) 5698 5555

