FPi 2700
Az ideális megoldás a közepes
mennyiségű borítékolási
igények kielégítésére!

FPi 2700
Megnövelt teljesítmény a

Prémium csomaggal
Ha a kimenő posta előkészítésére egy sokoldalú és
gazdaságos borítékolási megoldást keres, akkor az Ön
irodájának a teljes körű megoldást az FPi-2700
borítékolási rendszer biztosítja.
Küldeményét akár melléklettel; egy vagy több lapos
napi postáját az FPi-2700 egy művelettel kulturált
levéllé alakítja.
A kompakt irodai rendszer a már jól bevált borítékolási
technológiát alkalmazva a teljesítmény és az újabb
lehetőségek bő tárházát kínálja.
Nagyobb teljesítményt? Bármikor választható!

FPi-2700 Prémium Csomag
A megfelelő licenc bevitelét követően a gép megnövelt
teljesítmény kategóriába kerül:

A kezelő automatikus irányítása
A 7“-os színes display-n megjelenő
szöveges ábrák a számítógépes játékok
szintjén vezetik a programozást.
Megbízható, sokoldalú, nagy teljesítményű
Betöltés gyűjtés, hajtogatás, borítékolás és
lezárás.Max. 2000 boríték/óra sebesség érhető
el C6, C6/5, vagy C5 formátumú borítékokba
melléklettel vagy anélkül.
(melléklet: szórólap, válaszboríték, stb.)
Könnyű kezelhetőség

Megnövekedett sebesség:
max. 2500 boríték/óra értékig.

Egy nagy méretű (7” átmérő) érintőképernyőn
megjelenített grafikus menü rendszer biztosítja a
gyermekjáték egyszerű kiszolgálást. Az egyes
munkák tárolhatók és később bármikor lehívhatók

Megnövekedett hajtogató kapacitás:
Egyszeres hajtás max. 8 lappal.

Választható kiépítettség

Többszörös behúzás a lapadagolókból:
10 lap + 1 melléklet
Megnövelt havi terhelhetőség

Válasszon a 4 lapadagoló változatból (1; 1.5; 2,
2.5) egy az Önök igényének megfelelőt. A
legnagyobb, 2.5 állomásos kiépítés (FPi-2725)
lehetővé teszi melléklet adagolóként egy maxi
kivitelű egység csatolását. Ez utóbbi még
kiegészíthető egy kézi beállítású leválasztással
ellátott (FPi-2725/S) változattá.
Minden szokványos kód olvasása
Barkód (1D, 2D), vagy OMR, OCR -az
opcionális CIS szkenner- beolvas bármilyen
vezérlő kódot bárhol is, van az elhelyezve a
lapon.
Egybe hajtogatás
Az FPi 2700 hajtogatás előtt összegyűjti a
lapokat és max 5 lapos, ’C’, ’Z’ egyszeres
vagy kettős paralel hajtogatású csomagként
teszi azt borítékba..
Turbómód bekapcsolása
Nagyobb teljesítményre vágyik? Vásárolja
meg a Prémium Csomagot. A megkapott
licenccel azonnal eléri az ígért
növekményeket.

Nagy kapacitású kész
boríték felfogó
(HCVS)

Olvasási funkciók

A CIS szkenner (opció)
minden különös
beszabályozás nélkül
különböző vezérlőkódokat
képes értelmezni a teljes
lapfelületről..

Maximális kapacitása
500 db leragasztott kész
boríték

M ax i ad ag o l ó
(Opció az FPi 2725 és
Energiatakarékos

FPi 2725 S gépeknél)

A gép automatikusan
Standby-állapotba
kapcsol, akisebb
energiafogyasztás
érdekében.

Multichannel
Mindegy, hogy per LAN, WLAN vagy
USB – minden út nyitva az eléréshez.
A berendezés programjait egyszerűen
listázhatja a számítógépén.

Kézi adagolás
Max 5 lapból álló levélkötegeket kézzel
is lehet adagolni. Kiegészítő mellékletek
csatolhatók hozzá.

Nagyobb mennyiségű
válaszboríték vagy
melléklet esetén.

Adagolók összekötése
Megkétszerezi a lapadagolók
kapacitását és szinte folyamatos
működést tesz lehetővé az adagolók
változó feltöltésével.

A kész boríték felfogásának
lehetőségei

Bármely konfiguráció számára
opcionálisan érhető el!

A Felfogó kosár (100 boríték),
B Oldal kidobó (225 boríték)
vagy
C Nagy kapacitású felfogó
(500 boríték)
A

B

C

igen

FPi 2700
Műszaki adatok
Lapadagolók
Max. teljesítmény óránként (Prémium-Csomag)
Ajánlott havi mennyiség (Prémium-Csomag)
Hajtogatási kapacitás 80 g/m 2 mellett (Premium-Csomag)
Tárolható programok

FPi 2700
1/1,5/2/2,5
2.000 (2.500)
10.000 (20.000)
bis 5 (8)
50
7

Érintő képernyő átmérő
M éretek mm-ben

A helyes hajtogatással egy
A4 lapból egy kis brossúrát
vagy egy kulturált levelet
lehet készíteni..
A hajtogatási lehetőségek
minden olyan változata elérhető,
amelyek a mai modern
irodákban használatosak.

1.270x580x420

Súlyok kiépítettségtől függően

66 – 72

Zajszint dBA-ban ISO 11202 szerint

65 – 68

Környezeti hőmérséklet C-fokban

10 – 40

Környezeti páratartalom %-ban

30 – 80

Modellváltozatok:

Dokumentum
Standard lapadagoló (lap)

325

FPi 2710

Gépenkénti lapkapacitás

650

1 automatikus adagoló

DIN-formátum
Lapméret mm-ben
Papír súly g/m2

Rövid melléklet adagoló max. hosszúsága mm-ben

A4, A5, A6
90 – 356 / 130 – 230
60 – 170 (250)
156

Borítékok
Gépi kapacitás

150

DIN formátum

C6, C6/5, DL, C5

M éretek mm-ben
Papír súly g/m2

FPi 2715
1 automatikus adagoló
1 rövid melléklet adagoló

90 – 162 / 160 – 248
80 – 120

2

Max. töltett vastagság mm-ben

Funkciók
igen

Automatikus program Fill & Start
Tandem üzemmód Feeder Swap

igen
3 (5)
10

Többszörös lapbehúzás (olvasással)
Többszörös lapbehúzás Prémium Csomag
Napi posta

igen

Gyüjtés hajtogatás elött

igen

Egyszeres; ’C’; „Z” és kettős párhuzamos hajtások

igen

Hajtogatás nélküli töltés

igen

Csak hajtogatás

igen

Többes lapbehúzás elleni védelem

2 automatikus adagoló

igen

Számlálás
Olvasás (Barcode 1D, 2D, OMR, OCR)

FPi2720

FPi2725

opcionális
igen

2 automatikus adagoló
1rövid melléklet adagoló

Boríték felfogók kapacitása
Oldalkidobó lerakóval, max.

100
225

Nagy kapacitású boríték felfogó (HCVS), max.

500

Felfogó kosár, max.

Műszaki változtatások jogának
fentartásával!.

FPi 2725S
2 automatikus adagoló
1 rövid melléklet adagoló/beállítható

SZABVÁNYOK

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de

