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Diskrétní výplatní pásky



OFFICEMATE 2D
DISKRÉTNÍ VÝPLATNÍ PÁSKY

Stolní zalepovací zařízení O�ceMate 2D je řešením stolní velikosti pro 

rychlou a snadnou přípravu bezpečně zalepených dokumentů a současně 

je řešením potřeby snadno použitelného skládacího a zalepovacího stroje, 

který lze provozovat v běžném prostředí, ale přitom je použitelný stejně 

snadno jako běžná kopírka.

Flexibilní, kompaktní a tiché zařízení O�ceMate 2D umožňuje ekonomický 

a rychlý provoz. Zařízení na zpracování jednodílné pošty s kapacitou až 

2000 dokumentů za hodinu vám ušetří náklady na obálky a vkládání.

Má vstupní kapacitu více než 100 tištěných dokumentů. Se snadno 

nastavitelnou skládací deskou je k dispozici skládání typu Z, C*, V  

a další typy na zakázku. Zařízení lze též použít stolní zařízení na skládání 

kancelářských dokumentů, skládání faktur, dopisů a prohlášení.

PODNIKEJTE S PŘEHLEDEM
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OFFICEMATE 2D 
POPIS ZAŘÍZENÍ

______________________________________________________________________________________________________
VLASTNOSTI

 + Rychlost zpracování 2000 dokumentů za hodinu
 + Kapacita zásobníku až 140 listů papíru 80 g/m2)
 + Velikost dokumentu hloubka až 14“ šířka až 235 mm
 + Hmotnost dokumentu 70 - 120 g/m2

 + Pracovní cyklus až 10 000 dokumentů za měsíc
 + Rozměry 320 x 390 x 280 mm (šířka x délka x výška), hmotnost 27 kg v zabaleném stavu
 + Napájení 230 V / 50 Hz
 + Záruka 12 měsíců (pouze díly)

POUŽÍVANÉ SKLADY DOKUMENTŮ
 + Typ „ Z“ (vhodný pro jednostranný tisk / Simplex)
 + Typ „C“ a “V“ (vhodné pro oboustranný tisk / Duplex)

VÝHODY NASAZENÍ
 + úspora pracovní síly – zcela odpadá náročné vkládání dokumentů do obálky
 + úspora času – příprava dokumentů se výrazně zrychlí
 + minimalizace závažných omylů – prakticky nemůže dojít k zaslání údajů jinému adresátovi
 + úspora obálky – obálka již není zapotřebí
 + ochrana před zneužitím citlivých dat



www.ron.cz

ron software, spol. s r.o.

ROn Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01  Karviná - Hranice

tel.: +420 595 538 200

tel.: +420 603 102 448

web: www.ron.cz

e-mail: software@ron.cz

e-mail: objednavky@ron.cz


