Entrega de Pacotes e Encomendas
Endereçadoras

Endereçadoras de Envelopes - Série DA50s

Suas correspondências com o máximo
em qualidade profissional

Velocidade. Produtividade.
Qualidade. Desempenho.

A melhor impressão de imagem,
logotipo, letra e personalização nas
suas correspondências agora com as
Endereçadoras Pitney Bowes.
Com essa tecnologia, você imprime
endereços, gráficos e dados variáveis
em monocromático e em diversos
materiais, sempre de forma atrativa e
com alta qualidade profissional.
As endereçadoras DA 50s
AddressRight® Pitney Bowes
foi projetado para endereçar
correspondências diretamente no
envelope ou peça, eliminando a
utilização de etiquetas adesivas. A
DA 50s possui tecnologia de jato de
tinta de última geração que permite
criar uma comunicação de qualidade
superior, imprimindo os endereços
(dados variáveis) com velocidades de
até 10.000 itens por hora.
Os modelos oferecidos atendem
demandas e volumes, conforme porte
da empresa ou aplicação. A Série
DA vem acompanhada do software
Envelope Designer Plus, ideal para
gerenciar a impressão dos dados
variáveis, imagens, logotipos, frases
de destaque, otimizando as ações de
marketing direto, além de personalizar
suas correspondências.

Principais benefícios:
• Redução drástica nos custos de
impressão
• Aumento de qualidade e
produtividade
• Alta velocidade e fácil comunicação;
• Imprime imagens com versatilidade;
• Dados impressos diretamente no
envelope;
• Elimina gastos com etiquetas
adesivas.
• Melhor custo-benefício de jato de
tinta;
• Correspondência mais atraente e
com destaque;
• Ótima ferramenta de comunicação.

Com a Série DA você obtém um
endereçamento profissional para
que sua correspondência seja
notada, aberta e lida!
• Imprima imagens com versatilidade
ainda maior;
• Posicione as imagens praticamente
em qualquer lugar (consulte os 		
modelos com cabeça de impressão
móvel);
• Cria correspondência de aspecto
profissional que traz bons resultados;
• Imprime endereços diretamente
em cartões postais, documentos
sem dobras, catálogos e envelopes
de diversos tamanhos;
• Alta capacidade - Maior 		
produtividade;
• Os opcionais, como: alimentador de
alta capacidade, esteira automática,
secadora de tinta e suporte da
esteira, mantêm o sistema
funcionando continuamente e 		
otimizam seu desempenho.

Modelo

DA50s

Características
Ciclo de Velocidade:
Tipo de Impressão:
Cabeça para Impressão:
Tipo de Cabeça de Impressão:
Capacidade de Alimentação
de Envelopes:
Interface:

até 10.000 / hora
Somente preto
1
Móvel
300
USB e Ethernet

Especificações do
Equipamento
Tamanho:
Peso:
Elétrica:

37,3 x 41,2 x 55,1cm
18kg
120 VCA, 60 Hz

Especificações da Mídia
Tamanho Mínimo:
Tamanho Máximo:
Espessura:

Endereçadoras Pitney Bowes.
Suas correspondências personalizadas.

76 x 127 mm
324 x 343 mm
Até 3,2 mm

