
FPi 2700
MÖJLIGHETERNAS

KUVERTERINGSSYSTEM



Oavsett om du ska göra utskick tillsammans 
med dina fakturor eller om du bara vill hantera 
din dagliga utgående post så får FPi 2700 jobbet 
gjort.

Detta kompakta system tar beprövad 
kuverteringsteknologi till nästa nivå.

Ute efter högre prestanda? 

Det valfria tilläggspaketet FPi 2700 Premium 
Package ger din maskin en ordentlig boost med 
högre hastighet, ökar vikningskapacitet och 
mycket mer.

Om du letar efter en kuverteringslösning 

med mångsidiga applikationer för 

hantering av din dagliga post så är 

FPi 2700 perfekt för ditt kontor.

FPi 2700 
MÅNGSIDIGHET IN ACTION.

MULTI CHANNEL
Oavsett om du föredrar LAN, WLAN 
eller USB så står alla vägar öppna. 

Ladda kuverteringsjobb till din dator 
enkelt via USB.

PERFEKT FÖR DAGLIG POST 
För daglig post kan du enkelt mata

maskinen med upp till fem blandade 
material för hand som sedan 

kuverteras automatiskt.

VIDAREMATNING
Ladda matningsstationerna

vart om varandra så ser du till
att du får en fullständigt löpande

kuverteringsprocess.



PERFEKT FÖR DAGLIG POST

För daglig post, mata upp till 5 sidor av blandad kvalitet och sort för hand i maskinen. En bilaga kan 
bifogas direkt från en matarstation samtidigt.

UTÖKAD ANVÄNDARVÄNLIGHET

En stor 7-tums touchscreen skärm  och en intuitiv grafikbaserad meny gör att hanteringen av din FPi 
2700 blir en barnlek. Vanliga kuverteringsjobb kan spara

LADDA & STARTA
Maskinen mäter inlaga och kuvert, ställer in rätt vikning och försluter helt automatiskt, utan 
inställningar.

DUBBELARKSFUNKTION
Pålitlig dubbelarksfunktion (frånkopplingsbar) som fysiskt mäter papprets tjocklek.

FEM ARK TILL ETT
FPi 2700-serien är byggd runt en falsenhet, som 
är extremt stark trots sin låga ljudnivå. 
Den hanterar upp till fem 
ark av varierat 
format.

FPi 2700

SKRÄDDARSY DIN MASKIN
Välj din individuella lösning från någon av de fyra 

konfigurationerna.

Dubbel Dubbelparallell ZEnkel

VIKNINGSTYPER



ALLMÄNT

Matarstationer 1/1,5,  2/2,5

Kuverteringar / timme Upp till 2500

Volym / månad Upp till 20 000

Falskapacitet i ark (80 g/m2) Upp till 8

Programmerbara jobb 50

Kontrollpanel format tum/pixel 7 tum

Max. dimensioner i mm (B x H x D) 1270 x 420 x 580

Max. vikt i kg 72

Ljudnivå i dB(A) (ISO 11202) < 68

Driftsmiljö C° 10 - 40

Driftsmiljö luftfuktighet % 30 - 80

DOKUMENT

Laddningskapacitet A4 standardmata-
re (80 g/m2) 325

Laddningskapacitet A4 max konfi g. 
(80 g/m2) 650

Format A4, A5, A6

Höjd / Bredd i mm 90-356 / 130 - 230

Papperskvalitet (g/m2) 60 - 170 (250)

Shot feeder / max. dokumentlängd i 
mm 156

KUVERT

Laddningskapacitet kuvert 150

Format DL, C6, C6/5, C5

Höjd / bredd i mm 90 -162 / 160 - 248

Kuvertkvalitet (g/m2) 80 - 120

Max. tjocklek (inlagor) i kuvert mm 2

FUNKTIONER

Automatiskt laddning & start Ja

Cascad matning (laddning 
under körning) Ja

Flerarksmatning 
Upp till 3 ark 

(Upp till 5 
omr)

Daglig post Ja

Samlar ark för vikning Ja

Enkel-, dubbel-, z- och 
dubbellparallellvikning Ja

“Ej fals”-funktion Ja

“Ej kuvert”-funktion Ja

Räkneverk Ja

OMR (FPi 2725) Tillval

Dubbelarkskontroll Ja

UTMATNINGSFACK

Kapacitet utmatningskorg, 
C5/6, 1 x A4 brevvikning 100

Kapacitet sidutmatningsfack, 
C5/6, 1 x A4 brevvikning 225

TEKNISK SPECIFIKATION


