
 
 

 
 KUVERTIRNI SISTEM.
  VSESTRANSKOST-OD 
 VSAKODNEVNE POŠTE DO
MNOŽIČNIH POŠILJANJ. 
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FPi2300
      PROFESIONALNI KUVERTIRNI SISTEM,
KATEREGA UPORABA JE
   ENOSTAVNA, KOT OTROŠKA IGRA.

Tako preprosto je:

Osrednja nadzorna plošča s 

svojim 5,7 inčnim barvnim 

zaslonom na dotik vas 

enostavno vodi skozi menije 

vnosa. Uporaba je intuitivna 

in nezapletena.

Nastavitve za specifična 

dela (sestava dokumentov, 

tip pregiba, mesto pregiba, 

mesto naslova, itd.) je 

mogoče shraniti in 

kadarkoli samodejno 

ponovno priklicati.

      ODPRAVITE 
VSAKODNEVNI                         
 POŠTNI STRES!

Naj vaš novi osebni asistent obdela vso pošto, ki ste 
jo morali zbrati, zložiti in ročno vstaviti v ovojnice: 
novi FPi2300 namizni kovertirni sistem hitro in 
enostavno opravi s poslovnimi dopisi, reklamno 
pošto, računi, plačilnimi listi in drugimi dokumenti - 
z ali brez prilog.

Nova serija FPi 2300 namiznih kuvertirnih sistemov 
vas bo prepričala z enostavno uporabo in 
zanesljivostjo. Sistem lahko zlaga dokumente 
različnih velikosti tako, da jih je movoče vstviti v DL, 
C6/5 in C5 ovojnice. Majhne formate, predzložen 
material, povratnice ali povratne ovojnice je 
pismom mogoče dodati hitro in enostavno.

Ali pa uporabite funkcijo zlaganja sami - na primer 
za izdelavo brošur ali letakov.

FPi 2300 serija je namenjena majhnim do srednjim 
količinam pošte in deluje izredno tiho.

 IZJEMEN ZA VSAKODNEVNO POŠTO
Za naloge vsakodnevne pošte vstavite do pet 
strani mešanih materialov ročno. Priloge je 
mogoče vstaviti samodejno iz podajalnika.

Vsako samodejno postajo za dokumente je 
mogoče nastaviti tako, da vstavi več strani v 
ovojnico. Podajanje, pregibanje in vstavljanje 
do treh strani na opravilo ali do petih strani z 
uporabo OMR.

 VSTAVLJANJE VEČ STRANI

Ustrezno upogibanje 

lahko spremeni A4 stran v 

majhno brošuro ali pa 

popolno pismo. Na voljo 

so vsi sodobni slogi 

pisarniškega zlaganja: 

enojni, pisemski, cik cak 

in dvojni vzporedni. 
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Celostni modularni koncept oblikovanja dopušča 
natančne rešitve za vaše speci�čne poštne naloge: 
ena ali dve avtomatski postaji za A4 dokumente, 
opcijsko združeni s postajo za priloge (za priloge v 
velikosti ovojnic do DIN A5 max). 

ODPRTI SISTEM

MENJAVA PODAJALNIKA

Vsaka A4 podajalna postaja lahko hrani 325 
strani. Tandemska funkcija omogoča enemu 
podajalniku, da nadaljuje delo neprekinjeno, ko 
se drugi izprazni, da bi zmanjšali čas polnjenja 
pri veliki količini pošiljk.

IZREDNE LASTNOSTI ZA VEČ UDOBJA, 
FLEKSIBILNOSTI IN ZANESLJIVOSTI

Polnjenje in zagon
Sistem samodejno meri velikost ovojnic in 
dokumentov ter izbere pravilne nastavitve 
pregiba za nalogo. 

Detekcija dvojnega lista
Zanesljiv detektor dvojnega vnosa (mogoče ga je 
izklopiti), ki �zično meri debelino papirja.

> Pet v enem
Serija FPi2300 series je zasnovana okoli zelo
močnega, a tihega mehanizma pregibanja
ki lahko istočasno dela z do petimi dokumenti
različnih velikosti.

Povsem prilagodljivo:
Izberite svoje lastne 
rešitve izmed naših 
štirih osnovnih 
konfiguracij.
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Podatki se lahko spremenijo.

 FPi2300

Tehnične lasnosti

Vlagalnik
Maksimalna hitrost / uro
Zmogljivost / mesec
Kapaciteta vlagalnih postaj / 80 g/m2
Spomin opravil
Barvni LCD zaslon (diagonala / ločljivost)
Dimenzije aparata (mm), Š x G x V
Teža (kg)
Emisija zvoka v dBA (ISO 11202)
Temperatura delovnega okolja (0C)
Vlaga delovnega okolja (%)

Dokumenti
Kapaciteta vlagalnih postaj (A4)
Maks. kapaciteta vlagalnih postaj (A4)
Možni formati (DIN)
Dimenzije dokumentov (mm)
Kvaliteta papir (g/m2)
Ročni podajalnik / max, dolžina dokuenta (mm)

Kuverte
Kapaciteta postaje s kuvertami
Možni formati kuverte (DIN)
Dimenzije kuvert (mm)
Kvaliteta kuvert (g/m2)
Največja debeliba vsebime (mm)

Funkcije
Avtomatsko vstavljanje + start 
Tandemsko delovanje podajalnikov z izmenjavo
Jemanje več listov z ene vlagalne postaje
Dnevna pošta
Zbiralni pladenj pred zgibanjem
Enojni, pisemski, dvojni vzporedni, cikcak zgib
Funkcija "ne prepogni"
Funkcija "samo prepogni"
Števec
OMR (Optical Mark Recognition) le pri FPi2325
Detekcija dvojnega lista

Izhodni pladenj
Kapaciteta izhodne košare, C5/6, 1 x A4, pisemski
Kapaciteta stranskega pladnja, C5/6, 1 x A4

OMR funkcija

Avtomatsko prepoznavanje optične oznake
(OMR) “bere” kodirane oznake na 
dokumentih, da nadzoruje vstavljene
dokumente in selektivno dodaja priloge.

Povečajte učinkovitost in enostavnost 

uporabe 

z zalogovnikom, ki se namesti na stran in 
zavzame manj prostora.

Povezava s strojem za frankiranje 
Ni na spletu. Za dokončanje pisem s 
frankiranjem, da bodo pripravljena na 
pošiljanje.




