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FPi 625
Kuverteringssystem för 
mindre kontor.

Kraftpaket för daglig användning.



FPi 625
Det briljanta sättet att
spara tid i kontorsarbetet!

Du känner till berättelsen: Medan andra uppgifter håller dig upptagen, växer 
stapeln av fakturor, brev, påminnelser etc som väntar på att bli skickade. 
Och du vet att du inte har tid att vika och stoppa in allt papper för hand i 
kuvertet. Svaret är: Tryck på ON-knappen och få det gjort snabbt!

Med den nya användarvänliga Displayen i FPi 625 som normalt enbart sit-
ter i större system, sätter FPi 625 standarden får fullständig automatisk 
posthantering på igångsnivå. Matning av inlagor, vikning, istoppning och 
förslutning sker helt automatiskt. Den ultimata lösningen för mindre kontor 
är här!

Använd FPi 625 för att snabbt och enkelt lägga till svarskort, fl ygblad eller 
returkuvert till din post, eller använd vikningsfunktionen för att producera 
förvikta fl ygblad.

FPi 625 kan hantera upp till 1 350 brev i timmen. Den integrerade dubbel-
matningsfunktionen ser till att det kommer rätt antal  ark i dina kuvert. 

Den unika konstruktionen av maskinen garanterar maximal enkelhet vid 
driftstopp eller service. Det kompakta systemet erbjuder hög prestanda i ett 
litet paket och passar in i alla kontor.

FPi 625 betalar sig av sig självt, även om du bara skickar 50 brev om dagen. 
Otroligt tyst med bullerutsläpp på mindre än 69 dB (A) plus en strikt tillämp-
ning av miljöegenskaper som ett energisparande vänteläge och automatisk 
avstängningsfunktion

Det är jätteenkelt!

Den centralt placerade kontrollpanelen med 
en färgpekskärm är intuitivt enkel att förstå 
och använda.

Ladda bara dina brev, eventuella bilagor till 
lämpliga matare och låt displayen styra dig 
genom inställningarna. Det är allt! 

FPi600 viker automatiskt och stoppar
 in materialet och försluter sedan kuvertet.

Återkommande jobb (inlagor, typ av vikning, 
adressposition etc.) kan sparas och hämtas 
med en knapptryckning.

Automatisk för 90% av dina jobb
2 dokument
1 bilaga / svarskuvert
C/S 65 eller C5- kuvert
diverse / daglig post 

Maximal Flexibilitet
Varje matare kan rymma upp till 100 ark. Med 
tandemfunktionen fortsätter maskinen när en 
station är tom för att effektivisera omlastnin-
gen för större kuverteringsjobb.

Perfekt för blandad post
Mata manuellt upp till fem ark material och 
lägg till en bilaga automatiskt från en annan 
station.

Pappersstopp? Inga problem !
Öppna maskinen som att du skulle ta en 
kopia, avlägsna pappret och starta om jobbet 
igen.



Enkel DubbellparallellU

Användarvänlig.
Produktiv.

Säker & Pålitlig.

Vikningstyper
Den högra vikningen kan omvandla ett A4-ark till en liten broschyr, eller 
till det perfekta utskicket. Välj från tre populära vikningsformat: singel, 

brev & dubbelvikning (topp till botten)



Teknisk data FPi 625

Kapacitet - Matarstationer
Automatstationer (80 g/m2) 100

Station för bilaga (bilagor/svarskuvert) 200/100

Kuvert (C-S 65, C5) med eller utan fönster 160

Kapacitet - Brevhållare
Mottagarbord 100 brev

Kapacitet
En station (A4) - Brev / timme Upp till 1 350

Två stationer samt bilaga - Brev / timme Upp till 1 080

Falskapacitet / Blandad Post
Enkel vikning (A4, 80 g/m2) Upp till 5 ark

Dokument
Höjd (mm) 90 - 356

Bredd (mm) 142 - 225

Papperskvalitet (g/m2) 70 - 120

Bilagor
Höjd (mm) 90 - 158

Bredd (mm) 130 - 230

Papperskvalitet (g/m2) 75 - 250

Driftsinformation
Display (dimension) 66 x 50 mm

Jobbminnen, helt programmerbara 15

Automatisk Power-off / Stand-by mode - / < 0,5 W

Storlek / mått
BxHxD (mm) 430 x 560 x 660

Vikt (kg) 36

Ljudnivå
En-arkskuvertering (ISO 11202) < 69 dB(A)

Certifi kationer CE,UL

Specifi kationerna kan ändras
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