
Frankeringens ABC

Den nye rollemodellen:          optimail 30.



Genialt enkel,
ganske enkelt genial.

Når oppgaven er frankering, 
er løsningen optimail 30!

Beregner porto, limer, 
og frankerer brevet – 
alt i en kompakt enhet

Optimail 30 møter alle krav til 
moderne frankering og oppfyller 
alle dagens- og fremtidens 
utfordringer vi får fra Posten Norge 
AS. To-dimensjonale barkoder for 
sporing av pakker og brev er bare 
noe av det vi trolig får i nærmeste 
fremtid. Optimail 30 bruker topp 
moderne teknologi og oppfyller 
de aller strengeste sikkerhetskrav. 

Det digitale thermo-avtrykket sørger 
for at frankeringsavtrykket alltid er 
like rent og pent, uten fargesøl. Med 
så perfekt avtrykk passer det bra 
med firmalogo eller annen valgfri 
og enkelt programmerbar tekst ved 
siden av frankeringsavtrykket. 
En annen soleklar fordel med denne 
teknologien er at maskinen alltid er 
klar – ingen oppvarmingstid. 
Optimail 30 er tilnærmet vedlike-
holdsfri og vi gir livstidsgaranti på 
skriverhodet.



Optimail 30. Topp-karakter i alle fag!

Optimail 30 gjør overgangen til ny frankeringsmaskin 
enkel! Det plassbesparende og kompakte systemet er 
ideelt for små og mellomstore frankeringsvolum, og det 
beste av alt: Den er svært enkel å bruke!

Optimail 30 har alle fordelene til et fremtidsrettet 
frankeringssystem: Mange ulike reklamelogoer, detaljerte 
tekstbeskjeder, avdelingstelleverk og praktisk mottaksbrett 
med lommer for brukerkort og frankeringsetiketter. En 
annen nyttig funksjon er muligheten for datostempling 
av innkommende post. Alt dette til en fornuftig pris!

Brukervennlig? Selvfølgelig! 

Til tross for de avanserte funksjonene er optimail 30 svært 
enkel å bruke! De mest brukte jobbene kan lagres som 
hutigvalg, og velges med 2 tastetrykk. Den innebygde vekten 
overfører automatisk korrekt porto lynraskt. Raskest i 
klassen? Det store opplyste displayet med norsk tekst er også 
unikt i sin klasse! Navigeringen i menyen er lett forståelig 
og selvforklarende. Frankering kan absolutt være gøy!

Forbedret modem kommunikasjon

Nå kan du raskt og enkelt laste ned både porto og nye porto-
satser via ladesentralen. Optimail 30 sørger for at du får max 
bonus på alt portoforbuk av Posten. Alle med optimail 30 vil 
kunne laste ned porto i maskinen kun minutter etter innbetaling 
til Posten. Ved teknisk feil på maskinen kan man enkelt utføre 
en fjerndiagnostikk via ladesentralen slik at vår serviceavdeling 
kan ”se” hva som er feil.



optimail 30:
Klassens 
rollemodell!

> Innebygget portovekt
Plassbesparende, innebygget 3 kg portovekt som veier 
nøyaktig og beregner korrekt porto usedvanlig raskt. 
Mulighet for negativ veiing hvor vekten beregner porto 
etter det brevet som fjernes (ekstrautstyr).

> Velg thermoprint
Med thermoprint får du alltid et krystallklart avtrykk i 300 
dpi, fritt for fargesøl. I motsetning til fargepatroner tørker 
kassettene aldri ut og maskinen er alltid klar, uten 
oppvarmingstid og klargjøringsprosess.

> Elektroniske tekstmeldinger
I tillegg til eller istedenfor Deres firmalogo kan man legge 
inn tekst ved siden av frankeringsavtrykket. Du har hele 5 
linjer med 20 karakterer pr linje til rådighet.

> Limeenhet 
Med limeenhet(ekstrautstyr) får man maskinen til å fukte 
og lime igjen brevene.

> Kortleser for alle behov 
Forenklet tilgangskontroll med nøkkelkort, nedlasting av 
firmalogoer og brukerkort med definerte rettigheter – 
perfekt for kontormiljøer med flere brukere.



optimail 30:
Splitter ny og allerede den beste!



optimail 30

Print system

Hastighet

Stort, opplyst display

Innebygget 3 kg portovekt

Rask og automatisk 

portooverføring fra vekt

Negativ vekt

Limeenhet

Avd.konti med utskriftmulighet

Hurtigvalg jobber

Logoer

Tekstmeldinger 

Max brevtykkelse

Kortleser for sw oppdateringer

Datostempling for

innkommende post

Praktisk mottaksbrett

Størrelse u/mottak, BxDxH

Vekt

digital thermoprint

2200 pr time 

Ja

Ja

Ja

Ja(tilleggsutstyr)

Ja(tilleggsutstyr)

9

9

6

6 

6mm

Ja  

Ja

Ja

32 x 29 x 24cm

5,7 kg

Gjør et trygt valg!
> Tysk ingeniørkunst og kvalitet

> Livstidsgaranti på skriverhodet

> Innovativt og prisvinnende design

> 260.000 kunder stoler på sin FP frankeringsmaskin

> Dominerende markedsleder i Tyskland i mer enn 80 år

 Kontakt din lokale forhandler:

┌	 	 	 	 	 ┐

└	 	 	 	 	 ┘	 	

Postrom Maskiner AS
Postboks 44 Haugenstua
0915 Oslo
Tlf  23 33 88 33
Fax  23 33 88 44
e-post:  info@postrom.no
web:  www.postrom.no

tomerik
Tekst i maskinskrift

tomerik
Tekst i maskinskrift

tomerik
Tekstboks
Tilkoplingsmuligheter:* Analog modem som standard* MailCredit(pc-internett) som ekstrautstyr* ULB(LAN) som ekstrautstyr* GSM modem som ekstrautstyr




