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fpi600

Couverteermachine



fpi600
DE EVEN BRILJANTE  

ALS EENVOUDIGE WEG 

NAAR TIJDBESPARENDE 

POSTVERWERKING

U kent het verhaal: terwijl u druk bezig bent met andere taken, wordt de 
stapel brieven, facturen en offertes die op de post moeten steeds groter. 
En u weet dat u gewoon de tijd niet hebt om al dat papier met de hand 
te vouwen en in een envelop te steken.

Het antwoord: de FPi 600 verwerkt alles met één druk op de knop.

Het nieuwe table-top couverteersysteem FPi600 is de opvolger van de 
langlopende en internationaal succesvolle FPi500 en zet de norm voor 
volautomatische postverwerking voor kantoren en afdelingen. Laden, 
vouwen, invoegen en dicht plakken: de ultieme couverteeroplossing voor 
het dagelijks werk.

Flexibel: gebruik de FPi600 om snel en eenvoudig antwoordkaarten, 
flyers of retourenveloppen aan uw brieven of mailing toe te voegen. Of 
maak gebruik van de vouwfunctie om voorgevouwde flyers te produceren.

Krachtig en veilig: de FPi600 kan tot 1.350 brieven per uur verwerken. 
U mag erop vertrouwen dat de ingebouwde dubbelblad controle fouten 
voorkomt. De schelpconstructie garandeert een maximaal toegangsgemak 
bij het onderhoud.

Kantoorvriendelijk en zuinig: de compacte table-top couverteermachine 
biedt grote prestaties in een klein formaat en past in elk kantoor.

De FPi600 is al rendabel bij 50 verpakkingen per dag. Hij is verbazend 
stil met geluidsemissies van minder dan 69 dB(A), met daarbovenop de 
strenge toepassing van eco-functionaliteiten zoals een energiebesparende 
stand-by modus en een automatische uitschakelfunctie.

Het centrale controlepaneel met zijn 
aanraakscherm in kleur laat zich intuïtief 
eenvoudig begrijpen en gebruiken. Leg uw 
brief, bijlagen en enveloppen gewoon in 
de daartoe bestemde invoerstations en laat 
het display u langs de instellingen leiden. 
Klaar! De FPi600 zorgt automatisch voor 
het vouwen en invoegen van het materiaal 
en sluit daarna de envelop. Terugkerende 
opdrachten (documentvolgorde, type vouw, 
plaatsbepaling vouw, adrespositie, enz.) 
kunnen met één druk op een knop bewaard 
en opgeroepen worden.

KINDERSPEL

Vernuftig:

De verstelbare brievenlade kan 

snel ingesteld worden  

van C6/5 enveloppen 

 tot C5 enveloppen.

<<



Automatiseer 90 % van uw opdrachten!

 ▶ 2 documenten
 ▶ 1 bijlage/retourenvelop
 ▶ C6/5 of C5-enveloppen
 ▶ overige post

Maximum flexibiliteit

Elk invoerstation kan tot 100 vellen bevatten. 
Met de tandemfunctie werkt de machine 
door wanneer één station leeg is, zodat het 
verwerkingsproces doorloopt terwijl u het 
station bijvult. U verliest geen tijd met bijvullen 
en het verwerkingsproces verloopt optimaal.

Perfect voor ‘gemengde post’

Voer handmatig tot vijf vellen materiaal in en 
voeg automatisch een bijlage toe vanuit een 
ander station.

En als er ooit een papierstoring optreedt... 

geen probleem!

Open gewoon het toestel zoals u dat met 
een kopieermachine zou doen, verwijder het 
vastgelopen document en druk opnieuw op 
start.

    Flexibel.
Gebruiksvriendelijk.
  Productief.
Veilig & betrouwbaar.

Met de juiste vouw tovert 

u een A4-vel om in een 

kleine brochure. Of  

in de perfecte mailing. 

Kies uit drie populaire 

vouwstijlen: enkel, 

dubbel, dubbel parellel 

(van boven naar onder).



Technische specificaties  FPi600

Capaciteit – Invoerstations

Automatisch station (80 g/m2) 100

Bijlagestation (bijlagen/retourenveloppen) 100

Enveloppen (C6/5, C5),met of zonder venster 160

Capaciteit – Brievenvergaarbak

Capatiteit vergaarbak  100 brieven

Invoerprestatie

Vanuit één station (A4), brieven/uur tot 1.350

Vanuit twee stations plus bijlage, brieven/uur tot 1.080

Vouwcapaciteit/gemengde post

Enkele vouw (A4, 80 g/m2) tot 5 vellen

Documenten

Hoogte (mm) 90–356

Breedte (mm) 142–225

Papierkwaliteit (g/m2) 75–120

Bijlagen

Hoogte (mm) 90–130

Breedte (mm) 142-230

Papierkwaliteit (g/m2) 70–120

Operatie

Display/aanraakscherm in kleur 66 x 50 mm

Opdrachtgeheugen, vol programmeerbaar 15

Automatische uitschakel-/stand-by modus -/< 0,5 W

Afmetingen

Breedte x hoogte x diepte (mm, zonder vergaarbak) 450 x 560 x 660

Gewicht (kg) 36

Geluidsemissie

Enkele operatie (ISO 11202) < 69 dB(A)

Certificatie CE, UL

fpi600

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

 ▶ Uitstekende prestaties bij een lage prijs: 
rendabel vanaf 50 brieven/dag.

 ▶ Maakt tijdrovend handwerk overbodig.

 ▶ Vouwen en invoegen vele malen sneller dan 
met de hand.

 ▶ Verhoogt de doeltreffendheid van uw 
correspondentie.

 ▶ Bijzonder flexibel. Verwerkt gemengde post, 
facturen, reclame brieven, loonbrieven, etc.

 ▶ Verwerkt een waaier van materiaaltypes 
(briefkaarten, flyers, etc.).

 ▶ Vlot herlaadbare invoerstations, materiaal 
recto zichtbaar.

 ▶ Bijzonder gebruiksvriendelijk aanraakscherm.

 ▶ Opdrachtgeheugen voor het bewaren van 
terugkerende opdrachten.

Wijzigingen voorbehouden.
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