
De intimus MS-450 is een gebruiksvriendelijke, betrouwbare 

frankeermachine voor snelle en efficiënte postverwerking. Met hun 

nieuwste technologie en online services onder uw controle, kunt u er 

zeker van zijn dat u de beste oplossing voor uw behoeften heeft. De 

gebruiksvriendelijke, bijzonder krachtige intimus MS-450 met fluisterstille 

werking werkt snel en efficiënt.

U zult het gestroomlijnde en ergonomische ruimtebesparende ontwerp 

enorm waarderen dat eenvoudig in uw kantooromgeving kan worden 

geïntegreerd. 

Dynamische 
zakelijke omgevingen 

vertrouwen op 
krachtige tools die 
nauwkeurig en snel 

zijn.

  Snel en nauwkeurig wegen en  
    frankeren

  Exacte verzendkosten 

    Professioneel imago
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Snelle en efficiënte postverwerking 
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Maak een echte indruk 

Promoot klantrelaties met gedrukte slogans die de professionele uitstraling van uw bedrijf versterken of kies 
reclameslogans om uw klantcommunicatie te versterken. 

Plaats alles er gewoon bovenop - de intimus MS-450 doet het voor u 

Snel en nauwkeurig wegen en frankeren. Met de functie differentieel wegen hoeft u alleen al uw post ongeordend op 
het weegplateau te leggen en vervolgens afzonderlijk te verwijderen, zodat de juiste frankering wordt berekend. 

Het frankeren van uw post is nog nooit zo eenvoudig geweest 

Laat u niet in de war brengen door de posttarieven. De tariefassistent van de intimus MS-450 ondersteunt u bij het 
frankeren, u hoeft dus geen postexpert te zijn. intimus MS-450 bepaalt de juiste verzendkosten voor elke zending. 
Het automatisch downloaden van tariefwijzigingen zorgt ervoor dat uw post altijd correct en volgens de laatste 
tarieven wordt gefrankeerd.

Frankeren gaat nog sneller door het gewenste posttarief te selecteren uit de frankeerkoppelingen. Van eenvoudige 
enveloppen tot grotere pakketten, de intimus MS-450 biedt u de flexibiliteit die u nodig hebt om uw post 
gemakkelijk te wegen en te beheren. 

Online management: monitoren, tracking en controle 

Online services geven u meer controle over uw postsysteem en verzendkosten. intimus MS-450 is verbonden met 
internet om u te helpen uw post efficiënter te verwerken. 

 § U krijgt extra ondersteuning via diagnose op afstand.

 § U komt nooit zonder inkt te zitten met e-mailwaarschuwingen wanneer de inkt bijna op is.

 § Geniet van het probleemloos automatisch downloaden van wijzigingen in de posttarieven, waarbij u ervoor zorgt 
dat u de nieuwste posttarieven gebruikt. 

Nooit meer zonder inkt 

intimus MS-450 gebruikt een cartridge met een lange levensduur, optimaliseert het inktverbruik en beperkt het verbruik 
tot een minimum. Bovendien stuurt de intimus MS-450 u een e-mailwaarschuwing wanneer het inktniveau laag is, 
zodat u nooit onverwachts zonder inkt komt te zitten. 

Tijd besparen 

Bespaar tijd en vermijd fouten met 
de optionele barcodescanner voor 
het lezen van accounts. Productiviteit  

Met Smart Start-technologie wordt elke 
envelop die in de differentiële weegmodus 

van het weegplateau wordt verwijderd, 
automatisch gefrankeerd. 

Nuttig 

Geïntegreerde automatische 
frankeerstrokendispenser en compact 

uittrekbaar verzamelvak voor enveloppen 
van DL tot C4. 

Intelligente automatische 
invoer 

Sorteert de post op gewicht en 
grootte. Het geoptimaliseerde                                                           
transport systeem voorkomt             
drukfouten en papierstoringen. 

Intuïtief bedieningspaneel met 
kleurendisplay 

Maakt eenvoudige bediening en 
probleemoplossing mogelijk met 
slimme functies en moeiteloze 
menuprompts. 



SPECIFICATIES

Verwerkingssnelheid

met automatische invoer

75 bpm

110 bpm

Minimum enveloppeafmeting 89 x 127 mm

Maximum enveloppeafmeting 229 x 324 mm

Maximale doorvoerdikte 12 mm

Enveloppe doorvoerrichting Liggend of staand

Externe Weegschaal 3 Kg

Automatische frankeerstroken dispenser Ja

Afdruktaakgeheugens 9

Reclameslogans
10 Publiciteitstempels  

10 Tekst berichten

Connectiviteit LAN Standaard

PIN-beveiliging Ja

Datumstempel inkomende post Ja

Kostenafdelingen 35

Dimensions (LxlxH) met handinvoer 838 x 381 x 305 mm 

Dimensions (LxlxH) met automatische invoer 1200 x 381 x 305 mm 

ONLINE DIENSTEN

Automatische download van posttarieven Ja

E-Mail-melding bij laag inktniveau Ja

Diagnose op afstand Ja

Download van publiciteitstempels Ja

Updates & Upgrades Ja

 OPTIES

Automatische invoer Ja

Differentieel wegen Ja

Barcodescanner  Ja

Uitbreiding kostenafdelingen Tot max. 300

intimus FUSION Ja

USB-Opslag Ja

Kleefsysteem Ja

Externe weegschaal 5 / 10 / 35 Kg


