
PROFESSIONELL PRINTER FÖR 
DIREKTMARKNADSFÖRING
Fullfärg med innovativ teknik

MACH5



INNOVATIV TEKNIK GER LÅG DRIFTSKOSTNAD

Mach5 är världens första skrivare som använder sig av den patenterade 
Memjet®-tekniken. Den ger dig förutsättningar att producera direktutskick 
och andra marknadsföringsmaterial i fyrfärg till en mycket låg kostnad. 
Detta ger fördelen för det interna postrummet, copy shops, tryckerier 
och marknadsbyråer i olika storlekar, att med en enastående kvalitet och 
utskriftshastighet producera högkvalitativt material. 

MACH5 är idealisk för tryck på kuvert, brevpapper, bröllops-, födelsedags- 
och semesterkort, inbjudningar till särskilda evenemang, direktadressering 
och streckkodsmärkning, mm.

Nyckeln här är printhuvudet. Det unika printhuvudet är 222 mm långt 
och täcker ett A4 arks hela bredd. Till skillnad från andra skrivare med 
rörligt printhuvud som måste gå fram och tillbaka över materialet, har det 
här systemet ett fast printhuvud som skriver kontinuerligt, vilket ger en 
hastighet som är upp till åtta gånger snabbare. Med en upplösning på 1600 
x 800 dpi ger den en produktionshastighet på upp till 7 500 DL-kuvert i 
timmen.

Exceptionell utskriftskvalitet kombinerat 
med den höga hastigheten ger dig lägsta 
kostnad per tryck och den snabbaste 
investeringsavkastningen för utskrifter 
av direktmarknadsföring.

MACH5
PROFESSIONELL PRINTER FÖR 
DIREKTMARKNADSFÖRING

SNABBFAKTA
•  Skriver ut med enastående kvalitet i fullfärg med en upplösning upp 

 till 1600 x 1600 dpi

•  Arbetar i hastigheter upp till 7 500 DL-kuvert i timmen

•  Automatiskt rengöringssystem för tryckhuvudet ger perfekt tryckkvalitet

•  Revolutionerande teknik reducerar kostnaden per enhet

SPECIFIKATIONER

MÅTT
Längd x bredd x höjd  609 x 508 x 457 mm
Vikt   34 kg

UTSKRIFTSKVALITET OCH PAPPERSSPECIFIKATIONER
Utskriftsupplösning  Upp till 1600 X 1600 dpi
Utskriftshastighet  Upp till 3 600 A4 sidor/tim
  Upp till 7 500 DL-kuvert/tim
Tryckyta Upp till 215 x 431 med fullt utfall
Minsta materialstorlek (L x B)  107 x 76 mm
Största materialstorlek (L x B)  431 x 241 mm
Materialtjocklek   0,5 mm
Bläckkapacitet   250 ml – cyan, gult, magenta
   500 ml – svart
Färgmatris   Upp till 16,8 miljoner färger

EGENSKAPER
• Memjet®-teknik
• Bläckbehållare med stor volym
• Fast printhuvud
• Automatisk rengörings- och skyddsstation för printhuvudet
• Inbyggd friktionsmatare
• TruType- eller Postscriptfonter

PC-GRÄNSSNITT OCH KRAV
• Uppdatering av Firmware via PC-anslutning
• USB 2.0 och Ethernet PC-gränssnitt

TILLBEHÖR
• Bandavläggare (CS870)
• FlexMail Posthanteringsprogram

VARFÖR SKA DU VÄLJA NEOPOST?
Neopost är världsledande inom lösningar för posthantering och logistik. Våra innovativa lösningar gör posthanteringen enklare och effektivare 
så att ditt företag kan nå bättre resultat. Neopost Sverige är den professionella partnern inom post och dokumenthantering. 18 000 kunder kan 
inte ha fel! Genom lokal närvaro och hög kunskapsnivå levererar vi service, tillbehör och lösningar som effektiviserar våra kunders verksamhet, 
från Kiruna i norr till Ystad i söder. 

MACH 5 visas här med bandavlägg (CS870)
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Neopost är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 
OHSAS 18001 och tillhandahåller tjänster och 
produkter utifrån de högsta process-, kvalitets-, 
miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder.

Specifikationerna kan ändras utan att detta 
meddelas. Neopost och Neopost-logotypen är 
registrerade varumärken för Neopost S.A. Alla 
övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.


