MATRIX F4 / F6
Glöm allt som har med portotabeller och användarinstruktioner.

TILLFÖRLITLIG PRESTANDA OCH
BEKVÄMLIGHET: FRAMA MATRIX
F4 OCH F6 FRANKERINGSSYSTEM
Medel- och stora företag har idag nya krav och behov på sitt frankeringssystem. Frama Matrix F4 och F6 möter dessa
krav och behov som är enastående användarvänlig, oöverträffad i tryckkvalité och är kundanpassad.
Måste du skicka en hel del post?
Postar du ibland stora utskick? Vill
du göra ett gott intryck? Är det alla i
personalen som frankerar posten? I
så fall möter Frama Matrix F4 och F6
perfekt dina behov.
Frama Matrix F4 är en manuell matad
frankeringsmaskin med automatisk
etikettfunktion. Modellen F6 har en
automatisk matning och kan som
tillbehör kompletteras med en kuvertförslutare.
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Vårt unika Comtouch handhavar
konsept (patenterad) med OneTouch
teknologi gör det enkelt att hantera
den dagliga posten. Intuitivt och med
dialog guidar den dig genom frankeringsprocessen och snabbt räknar
ut det korrekta portot utan behov av
portotabeller eller instruktioner.
OneTouch är en sofistikerad självförklarande handhavar koncept. Med
endast ett tryck och du kan välja på
upp till 30 programmerbara porto-
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kombinationer, från enkla inrikes brev
till internationella brev med tilläggstjänster.

Frama Matrix F4 och F6 frankerings-

Genom att komplettera med en Fra-

Med Frama är du alltid med i den te-

system levereras klara att använda

ma våg till Matrix F4 och F6 så kan

kniska utvecklingen och klar för fram-

efter en enklare installation, vilket är

du ytterligare optimera din posthan-

tiden som nu, med den nya klichén

en barnlek med den tydliga självins-

tering – med automatisk vägning och

med blått tryck. Självklart är alltid

tallationen.

portoberäkning. Buntvägning gör det

Frama uppdaterad vad gäller Posten

snabbare och enklare.

Sverige AB regler och tekniska egenskaper som t. ex den nya blåa klichén.
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30 programmerbara

HQ Print ger den fulländade touchen

Touch tangenter för dina mest vanliga

på din korrespondens. 600 dpi ger

portoberäkningar. Pekskärmen visar

dina Företagslogo’s eller andra med-

hela tiden hur mycket porto och färg

delanden en imponerande kontrast

som återstår i systemet.

och skarp bild på en bred variation av
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kuvert. Växlingsbar till 300 dpi.

Med Matrix F4 har du fördelen av en

Med den inbyggda etikettfunktionen,

Med en automatisk kuvertmatare så

matningskontroll. Hur? Dina kuvert

frankering av kuvert mer än 10 mm

uppgraderar du omedelbart din Ma-

blir alltid korrekt tryckta på exakt rätt

tjocka är en barnlek.

trix F4 till en Matrix F6. Den extrema

ställe! Det ger dig en säkerhet, och ett

användarvänliga

högklassigt intryck – samt spar pengar

justerar automatiskt brevtjockleken,

matningssystemet

åt dig.

och alla blockeringar blir lätt avhjälpta. Du kan också ha som tillval brevförslutning.

Frama Matrix F4

Frama Matrix F6

Hastighet: 4000 brev per timma

Hastighet: 5000 brev per timma

Manuel matning

Automatisk kuvertmatare med automatisk justering av

25 kostnadsställen med fri kodning

brevtjocklek och som tillval brevförslutning

(tillval upp till 250 st)

50 kostnadställen med fri kodning (tillval upp till 250 st)

Dimensioner (L × B × H) 566 × 217 × 205 mm

Dimensioner (L × B × H) 820 × 217 × 205 mm

Gemmensamma egenskaper
ComTouch (enkel kontrollpanel visar endast det du behöver)
30 programmerbara OneTouch funktioner för enkel hantering, alla postkategorier finns lätt till hands
Portoguide med snabb tillgång till ytterligare kategorier med endast några få tangenttryckningar.
Buntvägning för den dagliga posten
HQ 600 dpi (optimal kontrast och skarp bild för ett perfekt intryck av dina brev)
10 mm tjocka kuvert (räcker till nästan alla brev)
8 olika reklamklichéer, som kan designas nästa hur som helst
3 standard klichéer lagrade i systemet
Utskrift av rapporter (inställningar, räkneverk, statistik)
Blockering av höga belopp (för ytterligare säkerhet)
Automatisk datumändring
Ankomststämpel funktion med datum
Interface för våg
Inbyggt modem
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FRAMA

Frama
Framgången hos Frama AG har sedan grundandet 1970 har
varit markant genom en konstant utveckling av produkter
som gör posthanteringen mer bekväm, intelligentare och
bättre. Fram till slutet av 1980-talet har vi tillverkat mekaniska mästerverk, robusta frankeringsmaskiner, som elegant
gjorde sitt jobb i årtionden. Eftersom vi ersatte mekaniska
komponenter mot elektroniska får man en enklare och mer
ekonomisk hantering. Och på samma gång har det blivit
kompletta moduler med stora utvecklings möjligheter, som
växer med dess skyldigheter och erbjuder dig optimala
garantier.

och kvalificerad, välutbildad personal.
Ledande konkurrens
Vårt tekniska kunnande gör oss oberoende, flexibla och
snabba. Detta möjliggör innovationer som konstant berikar
marknaden med nya impulser.
Lösningar
Vi rundar känsligt av vårt breda produktprogram gällande
frankeringssystem och vågsystem med andra hjälpande
produkter som kuvertöppnare, falsmaskiner och kompletterande service.

Extra värde
Extra värde ser man genom den intelligenta, nätverk frankerings system eller helt automatiska integrerade systemlösningar: tillsammans betyder det en kompromisslös fokus på
dina behov.
System skicklighet
Genom att vi koncentrerar vår kunskap till en plats. Bevarar
vi och utvecklar viktiga know-how i vår egen organisation på
vårt huvudkontor i Schweiz.
Kvalité
Vi tillverkar all vår utrustning och system i Schweiz och
använder vår tekniska expertis, högsta kvalité som standard

ISO 27001:

ISO 9001:

ISO 27001 CERTIFICATE IN COMPLIANCE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

WITH IT-GRUNDSCHUTZ.

FIPS 140-2:

ISO 14001:

SECURITY REQUIREMENTS FOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CRYPTOGRAPHIC MODULES

OHSAS 18001:

SEAL FOR INTERNATIONAL QUALITY

OCCUPATIONAL AND HEALTH PROTECTION

STANDARD FOR LEGAL PROOF

MANAGEMENT SYSTEM

AUTHENTICATION TECHNOLOGIES INSIDE
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Leverantörsvägen 2

SE-187 66 TÄBY

Telnr. 08 – 35 90 35

frama.se

integrity in communication.

