Entrega de pacotes e encomendas
Insersoras

Insersoras RelayTM 5000/6000

Aumente a velocidade e a precisão da
sua produção de correspondências.
A montagem de correspondências rápida e conﬁável de que sua empresa precisa.
Seja enviando contas todos os meses para os clientes
existentes ou malas diretas sobre os seus negócios, seu
programa de correspondências é essencial para o
sucesso de sua empresa. E fazer certo não é só
importante...
É tudo.

As Insersoras Relay 5000 e 6000 são projetadas
especiﬁcamente para oferecer um processamento
personalizado e conﬁável de até 62.500 e até
120.000 unidades por mês, respectivamente. Então você
pode estar conﬁante de que não está só mandando a
correspondência no prazo certo, mas sim as informações
certas para o cliente certo.

Para obter mais informações, visite nosso site: www.pitneybowes.com/br

Receba todos os benefícios das nossas
principais insersoras de mesa agora
disponíveis para correspondências de
médio volume
Agora você pode atingir todo o potencial das suas correspondências com
um resultado mais rápido e eficiente. A insersora Relay 6000 aumenta a
capacidade produtiva ainda mais, com as alimentadoras de folhas de alta
capacidade (opcionais). Assim, sua empresa também pode alcançar todo o
potencial.

A flexibilidade é parte do pacote
As Insersoras Relay 5000/6000 oferecem as opções que você precisa para
atender às demandas de um mercado cada vez mais competitivo e com uma
pressão cada vez maior de regulamentações de conformidade rígidas. Você
encontrará opções de integridade únicas e flexíveis, incluindo leitura 1D e 2D,
além de leitura na saída, para garantir que as correspondências mais
importantes cheguem ao cliente na hora todas as vezes.

Use até mesmo as correspondências mais complexas
Você não precisa ajustar os programas de correspondência de acordo com as
limitações do seu equipamento. As Insersoras Relay 5000/6000 oferecem a
capacidade de processar vários tamanhos de cartas com a opção de
processamento de envelopes de tamanho encarte ou de propagandas.
O melhor de tudo: a configuração inicial e a troca entre cartas e propagandas
é simples e fácil.

Comparação lado a lado das insersoras Relay 5000 e 6000
Função
Produtividade
Capacidade Mensal
Opções de Dobra
Opções de Integridade
Tamanho da Mídia
Capacidade da Alimentadora de Folhas Padrão
Capacidade da Alimentadora de Inserções
Capacidade da Alimentadora de Folhas de Alta
Capacidade
Capacidade de Envelopes Tipo Carta

Número Máximo de Alimentadoras

Relay 5000

Relay 6000

até 4.000 por hora

até 4.300 por hora

até 62.500

até 120.000

C, Z, Meio, Duplo, Sem dobra

C, Z, Meio, Duplo, Sem dobra

OMR, 1D

OMR, 1D, 2D

Mín: 127 mm (L) x 135 mm (A)
Máx: 250 mm (L) x 356 mm (A)

Mín: 127 mm (L) x 135 mm (A)
Máx: 250 mm (L) x 356 mm (A)

até 350 folhas

até 350 folhas

até 350 inserções

até 350 inserções

Não disponível

até 2.000 folhas

até 250 envelopes

até 250 envelopes

3 alimentadoras de folhas/insersoras

7 (4 alimentadoras de folhas de
alta capacidade + 3 alimentadoras de
folhas/insersoras)

Para obter mais informações, visite nosso site: www.pitneybowes.com/br
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