
Entrega de Pacotes e Encomendas

Produtos de finalização

Desktop OfficeRight™ DF-100
Dobradora de Papel Portátil

Dobra perfeitamente seus documentos.
Você economiza seu tempo valioso.



A DF100 é uma forma mais 
eficiente e produtiva para dobrar 
suas cartas e documentos.
A Pitney Bowes está à frente do 
avanço e simplificação das tecnologias 
e procedimentos de postagem há mais 
de 80 anos. Nós podemos ajudá-lo a 
maximizar a eficiência de suas tarefas 
de escritório diárias.

A DF100 é a solução perfeita para 
dobrar seus documentos de uma 
forma mais eficiente e produtiva. 
É fácil de usar e irá poupar seu 
precioso tempo para que você possa 
se concentrar em outras tarefas 
importantes.

Simples de usar
Basta alimentar a Dobradora de Papel 
Portátil DF100 com um documento 
em papel carta ou A4, com até três 
páginas, com ou sem grampos e ele 
sai, perfeito e rapidamente dobrado, 
pronto para o envelope.
 
Versátil
A Dobradora de Papel Portátil 
DF100 é rápida, produtiva e vai 
dobrar rapidamente as suas faturas, 
correspondências, newsletters, 
memorandos e muito mais.

Compacta, conveniente
A DF100 é compacta e cabe 
facilmente em sua mesa. Ela nunca 
precisa de ajuste e até mesmo liga e 
desliga automaticamente.

Na Pitney Bowes, oferecemos soluções 
integradas de gerenciamento de 
postagens e documentos que podem 
melhorar significativamente o seu 
fluxo de comunicação e aumentar a 
receita. Nossas soluções incluem:

• Gestão de documentos
• Gestão de correio
• Terceirização estratégica
• Soluções para todas as empresas

Especificações da DF100
Dimensões:  
9,75”de altura x 13,75”de largura x 6,0”de 
espessura (24,8 cm x 35 cm x 15,2 cm)
Peso: 
2,7 kg.
Fonte de Alimentação: 
120VAC 50/60Hz
Aprovação: 
Certificação UL.
Dimensões do papel:
215,9 x 279,4 mm 
e 210 x 297 mm

Nosso compromisso com o serviço.
Estamos empenhados em fornecer aos 
nossos clientes os melhores produtos 
e soluções apoiados pelo serviço 
de alta qualidade e atendimento ao 
cliente.

A Pitney Bowes possui um time 
de especialistas, além de uma 
série de soluções avançadas de 
atendimento ao cliente, garantindo 
altos níveis de serviço e suporte. 
Para mais informações acesse            
pitneybowes.com/br ou encaminhe 
um e-mail para: pbs@pb.com

A Dobradora de Papel Portátil Desktop 
OfficeRight DF100TM da Pitney Bowes 
dobra seus documentos de forma rápida 
e perfeita, liberando seu precioso tempo 
para tarefas mais importantes.




