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Link do produktu: https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-2600-premium-p-45799.html

Kopertownica HEFTER SI2600
Premium
Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

HEFTER Si2600 Premium

Kod producenta

SI 2600 SI2600 Premium

Producent

HEFTER

Opis produktu
Kopertownica HEFTER SI 2600 Premium Najlepszy system kopertujący na rynku!!!
► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◄
✉ handlowiec@pc-net.pl ☏ 794 900 078

Opis produktu:
Kopertownica HEFTER SI 2600 Premium to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 3 podajnikami (plus podajnik kopert). Urządzenie
eliminuje ręczne pakowanie korespondencji do kopert, zwiększając wydajność pracy. Automat jest przeznaczony do firm i instytucji wysyłających
dokumenty spersonalizowane w liczbie około 30.000 szt. miesięcznie. Wysoka wydajność urządzenia, zaledwie w ciągu 1 godziny potrafi
przygotować 3 tyś zakopertowań.
HEFTER Si 2600 Premium jest bardzo proste i intuicyjnym urządzeniem w obsłudze. Wystarczy umieścić dokumenty w podajniku i ustawić
tryb pracy. Mała kompaktowa obudowa w powiązaniu z cichą pracom zapewniają komfortową pracę w biurze. Kopertownica może zostać
wyposażona opcjonalnie w czytnik kodów OMR, co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej
koperty.
HEFTER Si 2600 Premium jest najtańszym urządzeniem w swojej klasie, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Metalowe komponenty oraz rolki ze
specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.
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Podstawowe dane techniczne HEFTER SI 2600 Premium

Opcje

Czytnik kodów OMR

Tak

Podajnik na 300 kopert

Standard

Podajnik frankownicy on-line

Tak

Dodatkowe rodzaje złożeń

Tak

Automatyczny podajnik (A4, 8"-12")

2 podajniki

Automatyczny podajnik "dokładek"

1 podajnik dokładek
do formatu koperty

Service Controller

Jest

Moduł Heavy Duty

Jest

Pojemność podajnika kopert

300

Szybkość kopertowania na godzinę
(składanie, pakowanie, zaklejanie kopert)

1 800 zakopertowań

Szybkość składania na godzinę

3 000 złożeń

Wydajność miesięczna (kopertowanie)

Do 30 000 zakoperto
miesięcznie

Format Kopert

C5 / DL - koperty do
mechanicznego kope

Rodzaje złożeń

Pojedyncze C5, podw

Gramatura papieru g/m2

60 - 130

Max ilość kartek do koperty

5

Wyświetlacz LCD

Tak

Automatyczna kontrola zacięć

Tak

Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z
kolejnego podajnik)

Tak

Funkcja "Kilka na raz"

Tak

Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert
podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania
pracy)

Tak

Budowa komponentów

Metal

Wymiary

112 x 50 x 42 cm

Waga

około 39 kg.

Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM
BASIC

PREMIUM

Brak Modułu HD

Moduł HD - większa żywotność rolek oraz dodatkowe
wentylatory przy silniczkach krokowych

Brak Modułu Service Controller

Moduł Service Controller - unikalne rozwiązania
informujące użytkownika o konieczności wykonania przeglądu
czy wymiany zużytych elementów ciernych

Brak Modułu Silence Kit

Moduł Silence Kit - dodatkowe wyciszenie urządzenia
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Brak podstawy / stolika

Dedykowany stolik podstawa pod urządzenie z miejscem na
przechowywanie kopert

Brak pokrowca antypyłkowego

Pokrowiec antypyłkowy - chroni urządzenie w trakcie nie
używania przed kurzem dostającym się z otoczenia

Koperty
Koperty bez nadruku

Koperty z nadrukiem
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