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מאפיינים

מפרט מערכת

מכונת דיוור קומפקטית 
IJ-25 לשולחן העבודה

הטבעת בולים בתעריפים מדויקים. 
תדמית מקצועית לעסק שלך

תעריפים מדויקים, חיסכון בעלויות הדואר
האלקטרוני  למשקל  הודות  המדויק.  הבול  ערך  את  תמיד  מחתימה   IJ-25-ה
המובנה יכולה המכונה לקבוע בדייקנות את הערך הנכון, דבר המאפשר לך לחסוך 
גבוה מדי. תעריפי הדואר  או  נמוך  ולהימנע מאפשרות של ערך  בהוצאות הדואר 
מאוחסנים בזיכרון ה-IJ-25 ובמקרה של שינוי בתעריפי הדואר, התעריפים יתעדכנו 

באופן אוטומטי.

רושם מקצועי
בעזרת ה-IJ-25 תוכל ליהנות מתדמית עסקית מקצועית – שלא לדבר על פרסום 
חינם! תוכל להתאים אישית את הודעות הדואר שלך כך שיכללו את שם החברה, 
פרסום  לצורך  תמונה.  או  לוגו  ואפילו   - שיווקיות  סיסמאות  מיוחדים,  איחולים 
לוגיים במכונה  ניתן לשמור עד 8 תמונות או  ולהשגת גמישות מריבית   משתנה 

ולהחליפם בקלות רבה.

יותר אבטחה, יותר שליטה
הנחוץ  הקטן  לכסף  או  בולים  אובדן  לגבי  עוד  לדאוג  תצטרך  לא   IJ-25-ה עם 
דבר   ,PIN קוד  באמצעות  ולאבטחה  מלאה  לנעילה  ניתנת  המכונה  לרכישתם. 
המאפשר לך להתיר את השימוש בה לאנשים מורשים בלבד. בעת הצורך תוכל גם 

לקבל פירוט אודות השימוש במכונה על ידי הוצאת דוח מודפס. 

Neopost IJ-25 היא מכונת הביול המושלמת לעסקים קטנים 
המוצעות  החכמות  התכונות  למערך  הודות  זאת  ובינוניים, 
הופכת  המכונה  גמישות  זו.  וקומפקטית  קטנה  במכונה 
מכתבים  בדואר  שולחים  אשר  לעסקים  לאידיאלית  אותה 
יותר לא תצטרך לעמוד בתור בסניף  וחבילות במגוון גדלים. 
הדואר או לגלות שנגמרו לך הבולים בדיוק כשאתה הכי צריך 
אותם – עם Neopost IJ-25, כל צרכי הדואר שלך יהיו תמיד 

בהישג ידך.

מידות קטנות, יעילות מקסימלית
ה-IJ-25 משלבת טכנולוגיה דיגיטלית 
מתקדמת עם מראה אלגנטי וממדים 

קומפקטיים המאפשרים התאמה נוחה 
לסביבת המשרד המודרני. 

הדפסות דיגיטליות באיכות גבוהה מעניקות 
רושם מקצועי ונקי לצד ביצועים שקטים. 

ה-IJ-25 יכולה להחתים ישירות על גבי 
מעטפות בעובי של עד 8 מ"מ או על תוויות 
מדבקה במקרה של מעטפות עבות יותר או 

חבילות.

יעילות תפעול
20 לדקה מהירות מקסימלית  

8 מ"מ לכל היותר עובי מעטפה   
2 ק"ג בהפרשים של 1 ג' קיבולת פלטפורמת שקילה  

כן עדכון תעריפי דואר  

איכות דואר ואבטחה
300dpi עד הדפסה בהזרקת דיו  

9 ספריית תמונות פרסומיים  
45 מ"מ רוחב x 25 מ"מ גובה גודל מלל משתנה  

כן  PIN אבטחת גישה באמצעות

ייעול תקציב
כן התראת ערך גבוה  

999.99 ש"ח  ערך בול יחיד מקסימלי  
כן התראת אשראי נמוך  

ניהול מקוון
כן התראת דיו   
כן קישור לשרתי דואר  
כן טעינת אשראי מרחוק  

x 190 x 210 300 (מ"מ) מכונה (רוחב x גובה x עומק)  
x 30 x 165 135 (מ"מ) פלטפורמה (רוחב x גובה x עומק) 

משקל    2.8 ק"ג
240V ,נמוך אספקת מתח   


