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att hantera din dagliga post
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DS-35



DS-35

Tänk om du slapp göra i ordning posten manuellt? 
Neopost DS-35 gör jobbet åt dig, så att du får tid över 
för annat. Med sitt kompakta format och sin infäll-
bara uppsamlingskorg är detta en lösning för alla 
kontorsmiljöer. 

DS-35 kan placeras på ett skrivbord så att den alltid 
är nära till hands. Den manövreras via sin touchs-
creen som gör DS-35 väldigt enkel och smidig att 
använda.

LÖSNINGEN SOM ÄR 
BÅDE BEKVÄM OCH 
EFFEKTIV

BEKVÄM OCH LÄTTANVÄND OAVSETT UPPGIFT
DS-35 manövreras helt och hållet med sitt nya användargränssnitt, 
en modern touchscreen i färg med bara två knappar. Det behövs 
inga specialistkunskaper för att manövrera den, det är bara att 
ladda dokument, kuvert och låta programmet vägleda dig genom 
inställningarna. DS-35 har 15 stycken jobbminnen där du kan spara 
inställningarna för återkommande jobb.

DEN IDEALISKA ASSISTENTEN 
I ALLA KONTORSMILJÖER 

DS-35 är både lättanvänd och flexibel. Den sparar tid, ökar effekti-
viteten och är dessutom tillräckligt kompakt och tystgående för att 
passa alla kontorsmiljöer. Den kräver dessutom minimalt utrymme.



LÄTTANVÄND – KRÄVER INGA SPECIALKUNSKAPER 
MÅNGSIDIG – PASSAR OLIKA TYPER AV KUVERT 
HELT ÅTKOMLIG – MODERN DESIGN 
KOMPAKT – PASSAR PÅ ALLA SKRIVBORD

EN MÅNGSIDIG ARBETSSTATION 
SOM FYLLER DINA BEHOV 

DS-35 kan hantera en rad olika dokument, kuvert, inlagor eller svars-
kuvert. Beroende på dina jobb kan du välja mellan fyra olika viknings-
typer. Den automatiska Cascade-matningen erbjuder dubbel laddkapa-
citet, vilket ger optimal produktivitet. När den första stationen är slut 
tar den andra över. Med den manuella matningsfunktionen kan man 
för hand mata upp till fem häftade eller ohäftade ark som viks och 
kuverteras.

INNEHÅLLSKONTROLL 
OCH SÄKERHET SOM 
DU KAN LITA PÅ

Neoposts dubbelbladskontroll 
”secure’n feed” förhindrar felku-
verteringar. Systemet garan-
terar att du alltid skickar rätt 
dokument till rätt mottagare. 

LÄTTÅTKOMLIG DESIGN

Det krävs bara en knapptryck
ning för att öppna maskinen, 
vilket gör att man snabbt och 
enkelt kommer åt hela pappers-
banan.

HELAUTOMATISK FÖR ETT 
OPTIMALT POSTFLÖDE
Kanske har du redan en frankeringsmaskin? 
DS-35 kan anslutas till er frankeringsmaskin 
för att automatisera hela postflödet.
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Neopost är certifierat enligt ISO 9001, 14001 
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.

Touchscreen i färg  Ja 
Jobbminne   Upp till 15 programmerbara jobb 
Driftslägen   Manuell eller automatisk 

Hastighet   Upp till 1 350 kuvert/tim 
Arkmatare   2 matare 
Matare för inlagor/svarskuvert   1 matare 
Vikningskapacitet   Upp till 5 ark 
Vikningstyper   Brev, enkel, dubbel parallell, ingen vikning

Kapacitet för dokumentmatare   100 ark 
Dokumentets vikt   65–120 g/m2 
Dokumentets storlek   Upp till 14’’ 

Kapacitet för matare för inlagor/svarskuvert   100 
Inlagans vikt   75–250 g/m2 
Svarskuvertets vikt   75–120 g/m2 
Inlagans/svarskuvertets storlek   Upp till 158 mm längd 

Matarkapacitet   100 
Kuvertstorlek   C5, S65

MILJÖENGAGEMANG 
Neopost har lanserat ett miljömärke för att identifiera de effek-
tivaste och miljövänligaste lösningarna. Det här märket visar på 
vårt engagemang för att informera kunderna om de miljöframsteg 
vi har gjort under de senaste åren. 

Med DS-35 har vi kommit ett stort steg framåt när det gäller 
miljöpåverkan. 

DS-35 följer miljöbestämmelserna energirelaterad produkt – stand-
by- och avstängningsläge, Reach, RoHS och WEEE.

KUND- OCH EFTERKÖPSSERVICE
Neopost erbjuder världens bästa kund- och efterköpsservice. Om du vill ha råd eller support kan du kontakta vår förstklassiga serviceavdelning, 
antingen genom att ringa eller genom att besöka oss på plats eller på webben. 

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. 

Längd x höjd x djup   658 x 540 x 420 (mm) 
Vikt   37 kg

ENERGI: Under ett arbetsår med DS-35 förbrukas sju gånger 
mindre energi (jämfört SI-30) tack vare det automatiska vilolä-
get och autoavstängningen.

FÖRPACKNING: Koldioxidavtrycket under transport har förbät-
trats eftersom förpackningsvolymen har minskat i förhållande 
till DS-35-volymen. 

EGENSKAPER & FÖRDELAR

DIMENSIONER


