
FPi 700 kuvertirni sistem 
Pospešite vaše procese



Vsestranski
V pisma dodajte odzivne kartice, 
letake ali povratne ovojnice. 
Uporabite opcijski nabor 
nadgradnje za izdelavo lastnih 
letakov (s tremi stranmi popolnoma 
enake velikosti).

Školjkasta zasnova sistema 
vam omogoča hitro namestitev 
kompleta in enostavno 
odpravljanje morebitnih zastojev 
papirja.

Zmogljiv in zanesljiv
Do 1.350 pisem na uro. Vgrajeni 
nadzor za dvojni list zanesljivo 
preprečuje nepravilno vstavljanje 
pisem

Pomaga vaši pisarni in okolju
Kompaktni namizni sistem, nudi 
celo vrsto funkcij in se prilega v 
katero koli pisarno.

FPi 700 poplača sam sebe 
četudi pošljete le 50 pismi na dan.
Neverjetno tih z nivojem zvoka 
manj od 65 dB (A) in strogim 
naborom ekoliških lasnosti kot je 
varčevanje z energijo v obliki 
načina čakanja in funkcijo 
samodejnega izklopa.

FPi 700.
Nov kuvertirni sistem. 
Osvobodite svojo ekipo z
mučno rutinskim opravilom.

Kot nedvomno veste, je ročno zlaganje in vstavljanje 
pisem izjemno zamudno opravilo. Zdaj je čas, da 
povečate svoje dnevne procese.

Novi namizni kuvertirni sistem FPi 700 omogoča 
samodejno vstavljanje, zlaganje  in zapiranje kuvert. 
Preprosto, FPi 700 je vrhunska rešitev za majhne 
pisarne za vstavljanje pisem.

Enostavna 
uporaba 

Intuitivni, 5'', barvni 
zaslon na dotik.



Automatizirajte do

90%
 

vaših nalog!
• 2 dokumenta
• 1 priloga/povratna ovojnica
• C6/5, C5, #10, 6 x 9.5“ kuverta
• mešana pošta

Tako enostavno je:

• Preprosto naložite pisma, 
dodatke in kuverte v ustrezne 
podajalnike. Jasno strukturiran 
zaslon vas bo vodil skozi vstopni 
meni..

• Ponavljajoče se naloge 
(sekvence dokumentov, tip 
pregiba, mesto pregiba, položaj 
naslova, itd.) je mogoče shraniti 
in priklicati s pritiskom na tipko.
Vsak podajalnik za material 
lahko sprejme do 100 pol. S 
funkcijo tandema lahko naprava 
nadaljuje z delovanjem, ko je 
ena postaja prazna, ter tako 
zmanjša čas polnjenja pri večjih 
pošiljanjih.

• Odličen za »mešano pošto«:   
Ročno vstavite do pet pol 
materiala in priložite prilogo 
samodejno z druge postaje.

Ustrezno upogibanje lahko spremeni A4 
stran v majhno  brošuro ali pa popolno 
pismo. Na voljo so vsi sodobni slogi 
pisarniškega zlaganja: enojni, ovoj, cik cak 
in dvojni paralelni (od zgoraj navzdol).



Vaše prednosti

Odlična učinkovitost po nizki ceni! 
Izlača se sam že pri 50 pismih na dan.

• Odpravi čas jemajoče ročno delo.
• Zlaga in vstavlja desetkrat hitreje, kot je to mogoče 

ročno.
• Poveča učinkovitost vaše korespondence.
• Zelo fleksibilen. Zmožen dela z mešano pošto, računi, 

serijskimi in promocijskimi pismi, plačnimi obrazci in 
izpisi.

• Obdeluje raznovrstne materiale (razglednice, letake, 
itd.).

• Preprosto polnjenje podajalnih postaj, material obrnjen 
naprej.

• Izredno uporabniku prijazen prikaz.
• Spomin za shranjevanje ponavljajočih

se nalog.

CERTIFIKATI

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

OHSAS 18001

Priporočena mesečna količina do 3.000 pisem

Hitrost vstavljanja

Pisem / uro do 1.350

5“

15

–/< 0.5W

Koncept delovanja

Barvni zaslon na dotik 

Spomin za naloge, v celoti nastavljiv 

Samodejni izklop / v mirovanju 

Povezljivost Wi-Fi

100 vsak

100

Kapaciteta podajalne postaje

Avtomatski podajalec (80g/m2) 

Ovojnice  

Podajalnik prilog (priloge / povratne ovojnice) - opcija 200/100

Kapaciteta izhodnjega pladnja 

Pladenj  150 pisem

do 5 listov

do 3 listov

Prepogibanje

Enojno (A4, 80g/m2) 

Pismo (A4, 80g/m2) 

Dvojno-vzporedno (A4, 80g/m2) do 2 lista

90 – 356

142 – 225

Dokument

Višina (mm)  

Širina (mm)  

Kakovost papirja (g/m2) 65 – 120

bis 158

Priloge (opcija) 

Višina (mm) 

Kakovost papirja (g/m2) 75 – 250

Ovojnice C6/5, C5, #10, 6 x 9.5“

420×540×658

Dimenzije

Dolžina x višina x globina (mm, brez pladnja) 

Teža (kg)  37

Emisija hrupa < 65 dB (A)

Lastnosti se lahko spremenijo

FPi 700 kuvertirni sistem

Tehnične lasnosti Dve varianti FPi 700

FPi 700 (2 postaji) 
• 2 vlagalni postaji za
   dokumente 

samo za 230 V model

FPi 700 (2,5 postaje) • 
2 vlagalne postaje za  

dokumente 
• 1 Podajalnik prilog 

(priloge / povratne 
ovojnice)




