
Gebruik mailings 
om nieuwe omzet te 
genereren, klanten 

te binden of speciale 
promoties uit te voeren, 

elke post telt.

Maak mailings die opvallen in 
de massa – gepersonaliseerde 
poststukken met een professionele 
uitstraling.

Addressright 
ADRESSEERPRINTER

  Professionele uitstraling 

  Lagere kosten   

  Snelle verwerking van uw post

  Gebruiksvriendelijk

www.intimus.com

Iedereen op uw mailinglijst ontvangt elke week tientallen poststukken, 
die allemaal om aandacht strijden. Dat betekent dat u mailings moet 
maken die opvallen, want dat is essentieel voor het succes van uw bedrijf. 

Met een krachtig adresseersysteem krijgt u beter uitziende post, 
een hogere productiviteit en betere resultaten, plus lagere kosten.

AddressRight printers zijn ontworpen om samen te werken met onze 
Flexmail software voor postbeheer. Deze krachtige software schoont 
uw adressenlijst op, zorgt ervoor dat uw doelklant wordt bereikt en 
maakt gebruik van sorteerkortingen. Bovendien kunnen onze printers 
een groot aantal verschillende envelopmaten, papiersoorten en mailin-
gformaten verwerken.
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Maak mooiere enveloppen

Voeg een persoonlijke boodschap toe aan de buitenkant van uw mailing om de kans te vergroten dat uw post wordt 
geopend en gelezen. Voor nog meer personalisatie bieden al onze adresseersystemen steunkleur in verschillende 
tinten.

Mailing afleveren bij de juiste personen 

Door middel van de  verrijkingstool kunt u adressen bijwerken of  adressen schrappen waarmee u vertragingen in 
de bezorging vermijndt en eventuele kosten van retourzendingen voorkomt. Verzeker dat uw post corrrect bezorgd 
wordt, dankzij de krachtige en eenvoudig te gebruiken adresseersoftware van Intimus International.

Post snel afwerken en kosten verlagen

Adresseer elke maand duizenden enveloppen zonder dat u afzonderlijke adresetiketten hoeft af te drukken. Print 
rechtstreeks af op enveloppen, postkaarten en andere media.

Afdrukken van hoge kwaliteit

Schone, vlekvrije afdrukken 
tot 600 dpi op enveloppen en 
andere media.

Regelbare snelheid  

Met een afdruksnelheid vanaf 
22000 enveloppen per uur met de 

AdressRight 100 tot en met 30.000 
enveloppen per uur met de modellen 

200 en 300. 

Uitvoerband

Een optionele uitvoerband en 
inktdroger met hoge capaciteit 

optimaliseert uw productie. 

Design

Stevige stalen constructie, 
gebouwd om lang mee te 
gaan.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk display, 
waarmee u in één oogopslag 
de printerstatus, inktniveaus, 
taakstatus en meer kunt 
controleren.
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SPECIFICATIES                                     ADDRESSRIGHT 100 ADDRESSRIGHT 200 ADDRESSRIGHT 300

Afdrukken 4-kops inkjet 6-kops inkjet 8-kops inkjet 

Afdruksnelheid Tot 22.000

Enveloppen per uur 

Tot 30.000

Enveloppen per uur 

Tot 30.000

Enveloppen per uur 

Max. maandelijks 
volume 

tot 300.000 adressen tot 600.000 adressen tot 1.000.000 adressen 

Afdrukbereik 50,8 x 381 mm 76,2 x 381 mm 101,6 x 381 mm

Mediaformaat 
Lengte: 127 - 381 mm

Breedte: 76,2 - 254 mm                   

Lengte: 127 - 381 mm            

Breedte: 76,2 - 254 mm                  

Lengte: 127 - 381 mm                  

Breedte: 76,2 - 254 mm                    

Dikte van het 
materiaal 

Min. 0,2 mm

Max. 6 mm

Min. 0,2 mm 

Max. 9 mm 

Min. 0,2 mm

Max. 12 mm 

Verwerkingscapaciteit  500 750 750

Drukinkten  Zwart en aangepaste kleur Zwart en aangepaste kleur Zwart en aangepaste kleur 

Hoogte x Lengte x 
Breedte x  

55 x 37 x 58 cm  54 x 73 x 58 cm 31 x 85 x 64 cm

Gewicht 27,3 kg 36,3 kg 43,5 kg


