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About Rena

Today, as part of the Neopost family of 
companies, Rena offers the industry's most 
comprehensive family of high-tech inkjet printers 
and labelers, and tabbers for every size mailer. All 
Rena products are designed, engineered & 
manufactured here in the USA with the primary 
focus still on providing the highest quality 
products on the market.

More than simply addressing systems, today's 
products are Envelope Imaging Systems - 
printing the return address, company logos, 
taglines, the postal indicia, and the barcoded 
address. Complementing the addressing 
equipment, Rena provides a complete line of 
mailpiece design, address management, postal 
presort, and ZIP+4 encoding software products.

Rena products are marketed through a national 
distribution network of nearly 200 authorized 
dealers. These dealers specialize in office 
equipment and products for the mailing industry.

Find out more at renausa.com

We’ve Got 
You Covered

Rena maintains a network 
of offices across the 
country to provide local 
customer support 

and trained technicians who are ready to assist 
you. You can be confident that when you need 
knowledgeable support or expert service, 
the point-of-contact will be a Rena office in 
your area consisting of a team of local 
professionals.

Specifications

Print resolution Up to 1600 x 1600 dpi

Print speed Up to 3,600 pages/hr. 
Up to 8,000 #10 envelopes/hr.

Print area Up to 8.77" x 40" with full 
bleed capability under 8.6"

Material size min (L x W) 4" x 3"

Material size max (L x W) 17" x 10.5"

Material thickness Up to 3/8" / 10mm

Ink capacity 250 ml - Cyan, Yellow, Magenta; 
500 ml - Black

Display 7" color touch screen

Memjet® technology Dye-based ink chemistry

Digital firmware updates via PC USB 2.0 or Ethernet

Electronic Thickness Control via touch screen

Fixed head with full page bleed print design

Automatic print head cleaning and capping station

Integrated fully automatic top load friction feeder

Pressure roller transport system with star rollers

TrueType® or PostScript® system fonts

Options

Conveyor Stackers Infrared Dryers

Small Media Kit (3.5" L x 1" W) Console Table/Cabinet

Quadient Bulk Mailer Software mColor Harlequin RIP

Product Dimensions Length x Depth x Height

Mach 6 Printer Only 34" x 22" x 21"

Weight 120 lbs.

SPECIFIKÁCIÓK

Nyomtatási felbontás

Nyomtatási sebesség

Nyomtatási terület

Kezelt papírméret min.

Kezelt papírméret max.

Kezelt papírvastagság

Toner kapacitás

Kijelző

Memjet® technológia

Firmware Frissítés

Eletronikus Vastagság állítás a kijelzőn keresztül

fix nyomtató fej Lapszéltől lapszélig nyomtatással

automatikus nyomtatófej és festékszóró tisztítás

Súrlódásos elven működő, beépített adagoló

Nyomásos forgórendszer

Truetype és Postscript betűtípusok

OPCIÓK

Szállítószalag

Kis Média szett (89mm x 25mm)

Quadient Bulk Levelező szoftver

MÉRETEK

Mach 6 nyomtató

Súly

Akár 1600 x 1600 dpi

Akár 3600 oldal/óra 
Akár 8000 boríték/óra
223mm x 102mm, lapszéltől 
lapszélig 218 mm alatt

76mm x 102mm

267mm x 432mm

Akár 10mm

250ml - cián, sárga, magenta
500ml- fekete
Nagy felbontású, 7” (18cm) 
Színes érintőkijelző
Festék alapú tinta kémia

USB 2.0 vagy Ethernet

  

 

Infravörös szárító

Konzol szekrény

mColor Harlequin RIP

(H x SZ x M)

864mm x 559mm x 534mm

54 kg

FEDEZÜNK 
TÉGED!

A Rena Irodák közti hálóza- 
                       tot tart fent, aminek helyi  
                  vevőszolgálálatában 
képzett technikusok állnak a segítségedre. 
Biztos lehetsz benne, hogy amikor szakmai 
segítségre van szükséged, a közeledben lévő 
Rena iroda professzionális csapata lesz a    
kapcsolattartási pontod.

A RENA-RÓL...

Ma, a Neopost vállalati család részeként, a 
Rena gyártja az ipar legátfogóbb családját 
a csúcstechnológiás nyomtatók, címkézők 
és lapozók közül bármekkora postázóba. Az 
összes termék az USA-ban kerül tervezésre, 
és gyártásra egyaránt, fókuszálva a legjobb 
minőség előállítására a piacon.

Több egy szimpla címzőgépnél, Ezek boríték 
leképező rendszerek (Envelope Imaging 
Systems). Nyomtatnak visszaszállítási címe-
ket, logókat, bemutatkozó szöveget, postai 
jelzéseket, és vonalkódos címeket. A címzőgé-
pekhez kiegészítésül, a Rena biztosít postai 
küldemény dizájnokat, címkezelést,  postai 
előjelet és irányítószám kódoló szofvert.

A Rena termékei világszerete közel 200 fel-
hatalmazott kereskedésben megtalálhatóak. 
Ezek a kereskedések irodai és levelezési 
berendezésekre specializálódtak.

Tudj meg többet a renausa.com-on!

Az Ön kapcslattartója a Xeropost


