
De intimus MS-300 levert snelle en effi ciënte postverwerking met een 

eenvoudig te gebruiken, betrouwbare snelheid. Met de allernieuwste 

technologie en online services binnen handbereik weet u zeker dat u de 

beste oplossing heeft voor uw behoeften. De bijzonder capabele MS-300 

met een muisstille werking is snel en effi ciënt.

Het slanke, ergonomische ontwerp bespaart ruimte en kan makkelijk 

geïntegreerd worden binnen uw kantooromgeving.

Dynamische 
bedrijfsomgevingen 

rekenen op krachtige 
tools die de klus 

nauwkeurig en snel
kunnen klaren.

Snelle en effi ciënte

postverwerking

intimus ms-300
FRANKEERMACHINE

  Altijd postzegels bij de hand

  Exacte frankering

  Professioneel imago



www.intimus.com

Zorg voor de juiste indruk

Verbeter uw klantrelaties met gedrukte reclameslogans die de 
uitstraling van uw organisatie verbeteren.

Kies specifi eke reclameslogans om de communicatie met uw 
klanten te versterken.

Gooi het maar door elkaar. De MS-300 zal 
het wel sorteren   

Snel nauwkeurig wegen en frankeren. Met differentiële 
weging plaatst u gewoon al uw post ongesorteerd op het 
weegplatform. U haalt een poststuk weg en het juiste tarief 
wordt direct berekend.

Met Smart Start-technologie zal de MS-300 
meteen opstarten als er een poststuk van het weegplatform 
gehaald wordt, om dit professioneel te verwerken.

Online Management: 
Monitoren, tracking en 
controle

Online services geven u meer controle over uw 
bezorgingssysteem en uw postuitgaven. De MS-300 is 
volledig verbonden om uw bedrijfsactiviteiten effi ciënter te 
laten verlopen.

Als u uw uitgaven op postgebied moet verantwoorden, 
kunt u zelfs de activiteiten per frankeerklasse, posttype en 
afdeling bijhouden.

  Met diagnoses op afstand krijgt u extra hulp.

  Zorg dat u nooit meer zonder inkt komt te zitten met        
e-mailwaarschuwingen.

  Profi teer van het zorgeloos automatisch bijwerken 
van frankeertarieven, zodat uw poststukken altijd juist 
gefrankeerd zijn.

Frankeren van uw post was nog nooit zo 
eenvoudig

Raak niet in verwarring door posttarieven.

Laat de MS-300 tarievenwizard u helpen zodat u geen 
expert op het gebied van posttarieven hoeft te zijn;

Alle mogelijke tarieven staan in de MS-300. Bespaar 
zelfs nog meer tijd door minder toetsen in te drukken 
voor een posttarief, via een menu met sneltoetsen.

Van enkele enveloppen tot grote pakketten, u heeft 
de fl exibiliteit om uw post met gemak te wegen en te 
beheren.

Nooit meer zonder inkt

Het controleren van inktpatronen was nog nooit zo 
eenvoudig. De MS-300 maakt gebruik van een cartridge 
met een lange levensduur. Deze optimaliseert het 
inktverbruik en hoeft vrijwel nooit bijgevuld te worden.

De MS-300 stuurt u daarnaast een waarschuwing via de 
e-mail als de inkt bijna op is, zodat uw post altijd verwerkt 
kan worden. Dankzij  het Click n’ Snap-ontwerp is het 
vervangen van inktcar-tridges nog nooit zo eenvoudig 
geweest.



 SPECIFICATIES

Snelheid

met Automatische papierinvoer

65 poststukken/minuut

110 poststukken/minuut

Envelop - minimum 89 x 127 mm

Envelop - maximum 229 x 324 mm

Maximale dikte envelop 12 mm

Richting envelop Liggend of staand

Tape-dispenser Automatisch

Afdrukgeheugens 9

Veiligheidssysteem Toegang gebruiker

Reclameslogans 4 standaard / 5 optioneel

Frankeringsklassepost Automatisch afgedrukt 

Datumstempel binnenkomende post Ja

Rapportage en controle           25 kostenplaatsen

Lengte x Breedte x Hoogte 748 x298 x375 mm

ONLINE MANAGEMENT

Automatisch downloaden tarieven  Ja

E-mailwaarschuwing weinig inkt Ja

Diagnose op afstand Ja

OPTIES

Automatische papierinvoer Ja

Differentiële weging Ja

Barcodescanner Ja

Upgrade extra afdelingen tot max. 100 

intimus FUSION Ja

USB-geheugen Ja

Want duurzaamheid is 
belangrijk...
 
De Phoenix lijn is milieuvriendelijk 
ontworpen en zorgt voor een kleine 
ecologische voetafdruk. Beschikt 
over ISO 14001 (milieu) certificering

Waarom voor intimus kiezen?
 
intimus helpt bedrijven hun business uit te 
breiden en efficiënter te werken.

Wij bieden vernieuwende producten en 
diensten met toegevoegde waarde, om 
de productiviteit van zowel kantoor- als 
hoogvolume print/ finishingactiviteiten te 
vergroten.

Door te focussen op de totale levenscyclus van 
het document (zowel fysiek als digitaal) helpen 
onze adviseurs onze klanten hun informa- 
tiestroom opnieuw in te richten, hierbij 
ondersteund door de beste serviceorganisatie 
in zijn klasse.

Wij streven elke dag naar excellentie en 
hebben een bewezen staat van dienst 
wat betreft optimale klanttevredenheid in 
duizenden kleine en middelgrote bedrijven, 
servicebureaus en overheidsinstellingen.

www.intimus.com

1. Ruimtebesparend weegplatform voor 
maximaal 3 kg met Smart Start-technologie. 
Externe platforms zijn verkrijgbaar voor een 
capaciteit tot 35 kg.

6. Dashboardweergave levert 
een duidelijk overzicht, gebrui-
ksvriendelijke meldingen en 
menu’s

2. Geïntegreerde automatische 
etiketdispenser

3. Sneltoetsen voor maximale 
efficiëntie

4. Soepele en krachtige 
papierinvoer zorgt voor 
snelle verwerking van 
grote partijen enveloppen. 
Extra kracht waar u dat 
nodig heeft!

5. Compacte, uitbreidbare opvangbak 
voor enveloppen DL tot C4


