MONOCHROME ADRESPRINTER AS-450

AS-450
Veelzijdige oplossing voor het afdrukken van
adressen, streepjescodes en afbeeldingen

ERVARING
Een wereldleider
van formaat

BEWEZEN
RESULTATEN
96% klanttevredenheid

EXPERTISE
8 miljard
gepersonaliseerde
ervaringen per jaar

BEVESTIGD DOOR EXPERTS
Gartner, Forrester
en Aspire

MONOCHROME ADRESPRINTER AS-450

Deze kleine, robuuste machine levert met maar liefst 22.000
afgedrukte enveloppen per uur een serieuze productiviteit op.
De AS-450 biedt plaats voor een hele doos C5/6 of DL-enveloppen
(500) tegelijk. Er kunnen ook materialen met een dikte tot 6,3 mm
worden ingevoerd. Het intuïtieve aanraakscherm biedt de gebruikers
de volledige controle om met gemak de meest aantrekkelijke en
efficiënte mailings te produceren.

Kostenbeheersing
Hoge productiesnelheid en lage bedrijfskosten
stroomlijnen uw direct mail-proces en
maximaliseren de kortingen op posttarieven
Omzetgroei
Maak opvallende poststukken met afdrukken
van hoge kwaliteit en steunkleuren waarvan
is bewezen dat ze de open-, lees- en
responspercentages drastisch verhogen
Risicobeperking
Adrescorrectie en -opschoning houdt adressen
up-to-date om ervoor te zorgen dat gevoelige
klantinformatie nooit naar de verkeerde
persoon wordt gestuurd

OPTIMALE DEKKING

Productspecificaties

Quadient heeft een kantorennet verspreid over
Printtechnologie

Thermische inktjettechnologie, 4 HP

Adresprintsnelheid

45A-patronen met hoge capaciteit
Tot 22.000 C5/6 of DL-env/uur.		

Printkwaliteit (dots per inch)

Tot 30.000 briefkaarten/uur.
Tot 600 x 600 dpi

Afbeeldingsoppervlak

5,1 x 38,1 cm

Materiaalgrootte

Min.: 12,7 x 7,6 cm (L x B)

Materiaaldikte

Max.: 38,1 x 34,3 cm (L x B)
Tot 6,3 mm

Geheugen

16 GB

Printkopconfiguratie

4-pens gestikt ontwerp

Lettertypen

Alle True Type-lettertypen

Inktmonitor

beschikbaar op een pc
Intelligent Cartridge Tracking

Toevoercapaciteit

Tot 500 C5/6 of DL-enveloppen

Software

Compatibel met Windows 10

Pc-interface

USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnostische gegevens

Ingebouwd in firmware

Afmetingen

59 x 56 x 48,5 cm (L x D x H); 27 kg

Elektrisch

230 V/50 Hz

Tellers

Batch-, job- en bedrijfsurentellers

Opties

Transportbandstapelaars

het hele land om lokale klanten te ondersteunen
en opgeleide technici ter beschikking te stellen.
U kunt vertrouwen op de bekwame ondersteuning,
expertise en uitmuntende service van de Quadientvestiging in uw buurt.

Over Quadient®
Quadient, is de drijvende kracht achter
de meest betekenisvolle klantenervaringen
ter wereld. Quadient helpt de connectie
tussen mensen en wat er echt toe doet,
te vereenvoudigen door zich te concentreren op
vier belangrijke oplossingsgebieden: het beheer
van klantenervaringen, de automatisering
van bedrijfsprocessen en oplossingen voor
post en pakketkluizen. Quadient ondersteunt
honderdduizenden klanten wereldwijd in hun
zoektocht naar het creëren van relevante,
gepersonaliseerde connecties en het bereiken van
uitmuntende klantervaringen. Quadient is genoteerd
in compartiment B van Euronext Paris (QDT) en
maakt deel uit van de CAC® Mid & Small-index.
Ga naar www.quadient.be voor meer informatie
over Quadient.

Quadient® en het logo van Quadient zijn geregistreerde handelsmerken van Quadient
group AG. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn en zijn
het eigendom van hun respectieve rechthebbenden. Alle informatie in dit document,
inclusief beschrijvingen van kenmerken, functies, prestaties en specificaties, kan op
elk moment zonder schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. www.quadient.be

