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FPi 700 system kopertujący 
TWOJE LISTY GOTOWE DO WYSYŁKI ... 

GERMAN 

MA/LGENEERING 

Trzynaście razy szybciej niż składanie ręczne. 
Funkcja automatycznego kaskadowego podawania papieru zmniejsza czas bezczynności 
automatycznie zmieniając podajniki kiedy w jednym z nich skończą się arkusze. 
Funkcja manualnego podawania pozwala Ci na napełnienie koperty maksymalnie pięcioma 
arkuszami naraz, nawet jeśli są spięte. 

Elastyczne i dokładne podawanie dokumentów 
FPi 700 moźe pracować z wieloma typami dokumentów takimi jak faktury, komunikaty, 
czy załączniki. Podwójna weryfikacja dokumentów wyklucza możliwość zdublowania 
zawartości koperty, aby dać pewność, że list zostanie dostarczony do właściwej osoby 

za każdym razem. Dodaj swojej komunikacji profesjonalizmu dzięki możliwości wyboru 
jednego z czterech sposobów składania: pojedyncze, typu c, podwójne równolegle, 
potrójne. 

Ułatwione przygotowywanie listów. 
Inteligentne, wszechstronne rozwiązanie do składania i pakowania 
dokumentów w koperty.Wysyłanie poczty do klientów 
jest podstawą biznesu. Proces pakowania i wysyłania 
listów w dokładny i szybki sposób jest kluczowe dla wydajnej 
komunikacji. Podczas manualnego procesu pocztowego 
ryzykujesz pomyłkami i stratą czasu, który mógłby zostać 
spoźytkowany na waźniejsze zadania. Dzięki kopertownicy 
FPi 700 możesz zautomatyzować proces pakowania i wysyłania 
listów, zredukować czas potrzebny na to z godzin do minut 
zwalniając czas, zmniejszając koszta i upewniając się, że właściwy 
dokument dotrze do właściwego klienta. 
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Intuicyjna obsługa 

Obsługa FPi 700 odbywa się za pomocą intuicyjnego 5-calowego, szklanego, kolorowego ekranu 
dotykowego. Za jego pomocą będziesz mógł łatwo ustawić i przywołać parametry zadań lub 
dostosować właściwości, kiedy to potrzebne. Pozwól poprowadzić się naszemu opartemu na 
kreatorze interfejsowi krok po kroku poznając szczegóły systemu. 

New Job 

Ol-Standard 

02-Standard + No Seal 

03-Marketing + Seal 
.J 

04-Accounting + Seal 

Powtarzające się zajęcia (sekwencje dokumentów, typ i rozmiary złożenia, pozycja adresu i inne) mogą być 
zapisywane i wywoływane za naciśnięciem guzika. Każdy perfekcyjnie ustawiony podajnik może pomieścić 
100 dokumentów, kopert i kopert zwrotnych. Funkcja współpracy upewnia się, że praca przebiega płynnie, 
gdy jeden z podajników zostaje pusty. Zmniejsza to potrzebę uzupełniania urządzenia przy dużych 
zadaniach pocztowych. 

Parametry Techniczne 
Rekomendowana ilość miesięczna: do 3000 listów 
Prędkość załadunku Listy/godzinę: do 1350 
Maksymalna ilość kartek: 5 

Obsługa 
Kolorowy wyświetlacz dotykowy: 5" 
Programowalna pamięć pracy: 15 
Automatyczne wyłączanie/tryb czuwania I: /<0.5 W 
Łączność : Wi-Fi 

Pojemność podajników (maksymalna) 
Podajnik dokumentów (80g/m2): 100 każdy 
Koperty : 100 
Podajnik załączników (ulotki/koperty zwrotne) opcjonalny:200/100 

Pojemność odbiornika (maksymalna) 
Regulowany odbiornik 150 listów 

Dokumenty 
Wysokość (mm): 90-356 
Szerokość (mm): 142-225 
Gramatura (g/m2): 65-120 
Załączniki (opcja) 
Wysokość (mm): bis 158 
Gramatura (g/m2): 75-250 
Koperty C6/5, CS, #10, 6x9.5" 
Wymiary 
Szerokość x wysokość x głębokość (mm, bez odbiornika) 
420x540x658 
Masa (kg, włączając podajnik załączników): 37 
Emisja hałasu: <65 dB (A) 
Dane techniczne mogą się zmienić 
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ARTOM 

Autyryzowany Dealer 
Artom Bis 
ul. Pomorska 13 
85-046 Bydgoszcz
tel: 509-018-702 
email: mkowalczyk@artombis.pl 
web: www.artombis.pl 

Wybierz z dwóch wariantów FPi 700 
Fpi 700 (2 podajniki) 
- 2 podajniki dokumentów 

FPi 700 (2,5 stacji) 
- 2 podajniki dokumentów 
- 1 podajnik do załączników i kopert zwrotnych 

Korzyści na wyciągnięcie ręki 

• Oszczędzasz na zbędnej manualnej pracy 

• Składanie poczty trwa 10 razy krócej niż ręcznie

• Twoja korespondencja jest bardziej wydajna

• Może być używana do poczty codzienne, faktur,
listów oficjalnych, sprzedażowych i innych dokumentów. 

• Obsługuje szeroką gamę załączników. 

• Łatwe do uzupełnienia podajniki. 

• Ekstremalnie przyjazny użytkownikowi interfejs 

• Pamięć prac dla najczęściej wykonywanych zadań 

• Opcjonalne składanie (bez napełniania kopert) ulotek 
(złożenie listowe z trzema stronami tej samej wielkości)




