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פלרון
 חברה לשיווק בע"מ



בהרבה  ומתגאה לשימוש וקלה נוחה IJ-40 הקומפקטית, ה-
במכונה כלול האוטומטי התוויות דיספנסר מתקדמות. תכונות

כשצורכי אוטומטי מעטפות מזין להוסיף ותוכל תקני, באופן
הדיוור שלך יגדלו.

הדיו הזרקת טכנולוגיית מטושטשים. ביול סימני עוד לא
לצרף  תוכל מדויק וברור. ביול ה-IJ-40 יוצרת של המתקדמת
להשתמש תוכל שלך. החברה אודות על וחיובית נקייה הודעה

מבחר  כשה-IJ-40 שומרת שלך ככלי מכירה, במעטפות
טקסט הודעות תוכל להורות למכונה להדפיס שיווק. סיסמאות

עת. בכל שונות

ומתקדמת חסכונית קומפקטית,
IJ-40

את המשקל“ ”נחש עוד משחקי לא
מעטפות של המשקל אנשים מנחשים את קרובות, לעתים
משטח עודף. על ביול רב כסף - ומבזבזים חריגות וחבילות

לך  ה-IJ-40 מאפשר של המשולב האלקטרוני השקילה
מטביע כך וחבילות, ואחר מעטפות המשקל של את לבדוק

אף תוכל הנכון. בערך הביול את אוטומטי באופן עליהן
דמי את אוטומטית ולחשב יחדיו פריטים מספר לשקול

מהמשקל. שהוסר פריט כל של הביול

לה שני שאין שימוש קלות
המופעלים  הבקרה ה-IJ-40 ולחצני של לקריאה הקל הצג

ביותר. לקל המכונה תפעול את הופכים אחת בלחיצה
העלות לביול, את ארוכות-החיים מצמצמות מחסניות דיו

וסיסמאות לוגו סמלי בשניות. ניתן לטעון אותן להחליף וניתן
גם לעדכון תעריפי שמשמשים מכרטיסי זיכרון דיגיטאליים,

משתנים. כשהם דיוור

מקצועית תמונה
מה  ו-100% דיגיטאלית, הזרקת דיו ה-IJ-40 היא 100%
עשר עד לטעון תוכל ונקייה. מדויקת הטבעה שמאפשר

ותוכל להוסיף אישית מכרטיסי זיכרון, סיסמאות מותאמות
ואפילו - שיווק ברכות, סיסמאות שלך, החברה שם את

ותמונות. לוגו סמלי

טובה יותר בקרת עלויות
עלויות הדיוור  את בקלות לנהל IJ-40 מאפשרת לך ה-

עד לנהל ומסוגלת אחרים, ללקוחות או למחלקות גם שלך,
תוויות  על מחלקות דוח להדפיס ניתן דואר. 35 חשבונות

חיצונית. מדפסת דרך או ביול

אוטומטי תוויות דיספנסר
50 תוויות,  עד ומדפיס שומר

וקל מהיר חבילות לביול וקלים ישירים גישה מקשי
אחת בלחיצה המופעלים לשימוש,

ללא מדויק, ביול מדפיסה - עלויות צמצם •
הדואר פריט לגודל קשר

זמן  חסוך - Differential weighing •
יחדיו פריטים מספר של שקילה באמצעות

בעברית מלאה תמיכה •
מבוילות לחבילות תוויות של הדפסה מהירה •

 35 עד דיוור והקצה עלויות בקר נתח, •
חשבונות

מלא דואר בקלות לפתרון חדר שדרג •

חריגה בעלות צורה הקל לחבילות הפתרון
גדולות  ל-IJ-40 לחבילות נוספים משקלים להוסיף ניתן

דיספנסר  2 ק"ג. מעל של ומשקל חריגה צורה בעלות
דביק,  על סרט ל-IJ-40 להדפיס מאפשר מובנה תוויות

את הצורך של פריטים גדולים ומונע על הביול מקל
בבולים.

במשרד שלך קטן חדר דואר
לך  ומציעה אוטומטי מעטפות למכניס IJ-40 מקושרת ה-
המכונה רציף. ביול לרבות דואר, חדר של היתרונות כל את

לטפל בו, לעובד שייקח מהזמן בעשירית שלך תטפל בדואר
שיווק ולפעילויות פרסומי דואר לשליחת בה להשתמש וניתן

אחרות.

אוטומטי מעטפות מזין
מאפשר לשימוש, קל (אופציונאלי)

לדקה מכתבים 65 עד לבייל לך

משטח לחישוב תעריפי ביול


