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AS-Series

We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified and Neopost offers the highest process, 

quality, safety and environmental standards.

Varför Neopost?

Neopost är världsledande inom
posthanteringslösningar, 
distributionstjänster
och digital kommunikation. 
Våra produkter och tjänster 
skräddarsys för att hjälpa din
organisation att förbättra 
kvaliteten och öka värdet på din 
affärskommunikation. I en tid av

"flerkanalskommunikation", kan 
vi vägleda ert företag och skapa 
den rätta plattformen för att 
lyckas. Vi kan ge dig råd hur du 
skapar kostnadsbesparande 
synergier. Vi har global täckning 
med en stark lokal närvaro och 
erbjuder dig kontinuerlig

support, via telefon, på plats eller 
på nätet.

Idag finns Neopost direkt i 31 
länder och har ett nätverk av 
partners i mer än 90 länder.
Vi främjar ansvarsfullt företagande 
och hållbar utveckling genom våra 
produkter och uppsökande 
verksamhet.
Genom lokal närvaro och hög
kunskapsnivå levererar vi service,
tillbehör och lösningar som
effektiviserar er verksamhet, från
Kiruna i norr till Ystad i söder.

Läs mer på neopost.se

Färg Bordsmodell Konsolmodell

AS-520C
AS-970C 

Mach5
      AS-710 AS-930 AS-950 AS-960 AS-980 AS-3060

AS-Orbit 
AS-Orbit Base

Utskriftstyp & Kvalité

Färgmöjligheter Fyrfärg Fyrfärg Svart eller Dekorfärg Svart eller Dekorfärg

Max Upplösning <1  200 dpi < 1 600 dpi < 600 dpi <600 dpi

Utskriftsyta

Teknologi 
Rörligt eller Fast skrivhuvud

Rörligt x 2 
(Svart + Färg)

Fast x 1  
Memjet  

Teknologi  
CMYK

Rörligt x 1 Fast x 3 Fast x 5  
(3 + 2)

Fast x 6
(3 + 3)

Fast x 8 
(3 + 2 + 2 + 1)

Fast x 6
(3 + 3)  

Automatisk  
positionering

Fast x 3 
upp till x 12

Print Area 215 mm 215 mm 235 mm 38 mm / 
9 rader

64 mm / 
15 rader

 76 mm / 
18 rader

102 mm /  
24 rader

 76 mm / 
18 rader

152 mm / 
36 rader

Materialformat 

127 x 76 mm 107 x 76 mm 75 x 70 mm 135 x 70 mm 127 x 76 mm 135 x 88 mm 127 x 76 mm  85 x 77 mm 85 x 40 mm

Största  
dokument storlek 432 x 279 mm 431 x 241 mm 500 x 395 mm 500 x 352 mm 381 x 342 mm 500 x 340 mm 431 x 342 mm 762 x 355 mm 762 x 380 mm

Max  
tjocklek 1,5 mm 0,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 9,5 mm 18 mm 40 mm

Produktivitet

Utskriftshastighet   
DL kuvert / timme, (150 dpi)

4 000
7500 

(vid 1600  x  1600 dpi)
14 000 27 000 22 000 26 000 26 000 31 000 31 000

Placering

Fristående  
eller 
In-line 

Fristående Fristående

In-line   
AS-980 / AS-3060 / AS-Orbit Base

 Integration på befintlig produktionslina  
AS-Orbit

Maskinspecifikationer

Port USB 1.1  
+ Parallell

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0 
+ Parallell

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ Parallell

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

Dimensioner i mm  
(L x l x H)

558 x 495 x 438 609 x 508 x 457 468 x 410 x 365 425 x 380 x 280 500 x 508 x 293  600 x 535 x 750 762 x 584 x 292  880 x 740 x 330 1476 x 970 x 1400

Vikt 18 kg 34 kg 23 kg 22 kg 31 kg  41 kg  41 kg 92 kg 170 kg

Vi tar hand om Dig

Vår kundsupport 
och service-
organisation finns 
alltid tillgänglig 
med välutbildad 
personal som är 
redo att hjälpa dig.

Vi är här för att ge dig en support i 
världsklass. Vissa av våra produkter
kan kommunicera via fjärråtkomst 
vilket ger oss möjlighet att 
analysera situationen on-line och 
sedan åtgärda problemet remote. 
I de fall vi behöver komma ut till er, 
finns alltid våra välutbildade
fälttekniker till hands för att 
återställa och underhålla produkten.

AS-Series
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5 frågor att ställa innan 
du väljer ditt 
adresseringssystem  

1. Utskriftstyp & Kvalité

Behöver du skriva ut i svart, dekorfärg 
eller fyrfärg? Vilken utskriftskvalité letar  
du efter?

2.  Utskriftsyta

Behöver du kunna skriva ut på hela ytan 
av kuvertet/dokumentet, eller bara inom 
begränsade områden?

3. Typer av material du kommer
att skriva ut på? 

Ska du skriva ut på tjockt eller 
standardmaterial. Vilka storlekar på kuvert 
och papper vill du skriva ut på?

4. Produktivitet & Volym

Vilken produktivitetsnivå letar du efter och 
hur stor mängd kuvert/dokument ska printas

5. Produktionsanpassning

Letar du efter ett fristående system eller 
en lösning som kan passa in i en 
befintlig produktionslina

Adressering

Effektiva och Mångsidiga 
Inkjet skrivare

Tillbehör för att öka 
produktiviteten

För optimal effektivitet vid större volymer finns 
ett antal produktionsfrämjande tillbehör som 
underlättar för operatören samt lätt integreras i 
er befintliga posthantering med kuverterings- & 
frankeringsmaskiner och mer:

• Bandavlägg / mottagningsenhet

• Matare

• Stativ

Minsta  
dokument storlek



Effektiva Lösningar 
för Adressutskrifter

AS-Series
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Ger Dina Försändelser 
En Bättre Effekt 

• Gör dina kuvert & dokument 
träffsäkra med riktade och 
personifierade meddelanden 

•  Dessa lösningar gör det möjligt att 
ändra budskap och layout så ofta 
du vill eller behöver göra 
ändringar i sista minuten.

•  En professionell och korrekt 
adresserad försändelse är mer 
sannolik att öppnas än den 
som ser slarvig ut och kanske 
till och med är felaktig .

Spara pengar och 
Öka effektiviteten

Inget mer behov av 
självhäftande etiketter  
– eller arbetskraft för att klistra
dit dom på dokumentet eller 
kuvertet. Adresser & meddelanden 
skrivs direkt på materialet.

Inga fler dubbletter  eller 
felaktiga adresser
vilket minskar returbreven 
och onödiga portokostnader. 

Producera en större mängd 
brev snabbare 
och dra nytta av de postala 
rabatter som erbjuds. Det 
betyder att en AS-skrivare i 
själva verket kan betala sig på 
ett relativt litet antal utskick!

Professionellt Utseende 

De allra senaste bläckstråleteknikerna 
säkerställer ett absolut perfekt 
resultat, varje gång. 

Lägg till Färg i Din 
Kommunikation

Förbättra effekten på din 
kommunikation genom att skriva ut 
bilder och meddelanden i färg på  
försändelserna. 

När du investerar i ett utskick till befintliga och potentiella kunder vill du 
att det ska ge bästa möjliga påverkan och högre respons. Neopost AS-
series erbjuder en enastående printkvalité och ett brett utbud av 
lösningar som lämpar sig såväl i kontorsmiljö som för tryckeri- eller 
distributionsföretag. 

Dessa innovativa och flexibla lösningar skriver variabeldata som 
adresser, anpassade meddelanden, logotyper/bilder och kodmärkning 
direkt på kuvert eller dokument. Med hög hastighet och kapacitet 
bearbetas professionella och personifierade försändelser snabbare och 
når därmed dina mottagare tidigare. Kostnaden minskas med högre 
effektivitet, bättre möjlighet till portobesparingar och större intern 
kontroll över era utskick. 

Vi erbjuder ett komplett utbud av lösningar, ingen 
begränsning för kreativitet och flexibilitet.

AS-970C Mach5

AS-Series
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Added Security

 There is no need to hand your database over to a 
third party. All mailings can be handled internally 
with an address printer allowing you to manage 
your customer and prospect databases internally 
bringing added security.

Enkel att använda

 AS-serien är mycket enkel att installera utan 
några större ingrepp. Installera bara 
”Plug’n’Play”-drivrutinen i din
dator så är du igång på några minuter.

 AS-Serien levereras dessutom med mjukvaran 
Flexmail, som optimerar skrivarens prestanda 
samt förenklar adressfils- och layouthanteringen.

Flexmail 

• Underlättar databashanteringen 
(förberedelser, flera urvalskriterier, radering 
av dubbletter och felaktiga adresser), så att  
Postens standard uppfylls och gör så du kan 
dra nytta av de bästa rabatterna.

• Optimerar din kuvert- och 
dokumentlayout i "Designer" 

• Ger dig full kontroll över skrivaren: från 
uppstart till produktion och visst underhåll 

• Kompatibel med de flesta databaser på
marknaden

För Alla Typer Av Material och Meddelanden 

Kreativa och personifierade lösningar för:

• Alla vanliga format av 
kuvert, brevpapper...

•  Kort, reklamblad

•  Mottagar- & 
returadresser

• Budskap & anpassade 
meddelanden

• Logos / grafik/
bilder

• Koder
(barkod, 2D koder, QR koder..)

• Porto Betalt/Svarspost...

Ladda ned din 
testversion

AS-Series
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