
FPi 625
KUVERTERINGSSYSTEM

FÖR MINDRE KONTOR



FPi 625 
KRAFTPAKET FÖR DAGLIG ANVÄNDNING

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

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

Den är otroligt tystgående, med ett bullerutsläpp 
på mindre än 69 dB (A). FPi 625 är utrustad med 
miljöfunktioner som ett energisparande vänteläge 
och automatisk avstängning.

Det kompakta systemet erbjuder hög prestanda i 
ett litet paket som passar in i alla kontor.

FPi 625 sätter standarden för automatisk posthantering på instegsnivå, med ett 
användarvänligt gränssnitt som vanligtvis endast finns i större system. Matning 
av inlagor, vikning, istoppning och förslutning sker helt automatiskt. Det är den 
ultimata lösningen för mindre kontor.



MAXIMAL FLEXIBILITET
Varje matare kan rymma upp till 100 ark. Med tandemfunktionen fortsätter maskinen när en station 
är tom för att effektivisera omlastningen för större kuverteringsjobb. Återkommande jobb (inlagor, typ 
av vikning, adressposition etc.) kan sparas och hämtas med en knapptryckning.

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, avlägsna pappret och starta om jobbet igen.

Dubbel DubbelparallellEnkel

VIKNINGSTYPER

FPi 625

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.



KAPACITET - MATARSTATIONER

Automatstationer (80 g/m2) 100 st

Station för bilaga (bilagor/svarskuvert) 200/100 st

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

KAPACITET - BREVHÅLLARE

Mottagarbord 100 brev

KAPACITET

En station (A4) - Brev / timme Upp till 1350 st

Två stationer samt bilaga - Brev / timme Upp till 1080 st

FALSKAPACITET / BLANDAD POST

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

DOKUMENT

Höjd 90 - 356 mm

Bredd 142 - 225 mm

Papperskvalitet 70 - 120 g/m2

BILAGOR

Höjd 90 - 158 mm

Bredd 130 - 230 mm

Papperskvalitet 75 - 250 g/m2

DRIFTINFORMATION

Display (dimension) 66 x 50 mm

Jobbminnen, helt programmerbara 15

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

STORLEK / MÅTT

Bredd x Höjd x Djup 430 x 560 x 660 mm

Vikt 36 kg

CERTIFIKATIONER

Ljudnivå (ISO 11202) < 69 dB(A)

Säkerhet CE, UL

TEKNISK SPECIFIKATION




