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Link do produktu: https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-3700-basic-p-45808.html

Kopertownica HEFTER SI3700
Premium
Cena brutto

49 077,00 zł

Cena netto

39 900,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

HEFTER SI3700 PREMIUM

Kod producenta

SI 3700 SI3700 PREMIUM

Producent

HEFTER

Opis produktu
Kopertownica HEFTER SI 3700 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 3700 PREMIUM to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 2 podajnikami (plus podajnik kopert, plus podajnik
dokładek), eliminujące konieczność ręcznego pakowania korespondencji do kopert, przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających zarówno
dokumenty spersonalizowane, jak i marketingowe. Wysoka wydajność, zaledwie w ciągu godziny przygotuje 3 500 szt. listów do wysyłki.
Kopertownica HEFTER Si 3700 PREMIUM jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie. Jak wszystkie urządzenia HEFTER`a posiada
metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału, gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.
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Podstawowe dane techniczne HEFTER SI 3700 PREMIUM
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Konstrukcja

Metal

Service Controller

Jest

Szybkość kopertowania na godzinę
(składanie, pakowanie, koperty)

Do 3 500 zakoperto

Szybkość składania na godzinę

Do 3 500 złożeń

Automatyczny podajnik A4

Tak 2 podajniki

Automatyczny podajnik "dokładek"

Tak (pojemność do

Wyświetlacz LCD

Tak - monochromat
kolorowy w opcji

Pojemność podajników A4

325 arkuszy

Pojemność podajnika kopert

300 kopert, podajni

Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm) a) szerokość
b) wysokość

127 - 229
124 - 406

Programowane tryby pracy

20 programów

Max. ilość kartek do koperty

10 (max gramatura

Taca odbiorcza

Tak

Format kopert

C6/5, C5 oraz pośre
- koperty do mecha
kopertowania

Rodzaje złożeń

C, Z, pojedyncze, po

Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4)

60 - 120

Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek)

60 - 180 / 2 mm po

Gramatura kopert g/m2 (podajnik kopert

65 - 100

Możliwość kopertowania dokumentów zszytych (tryb "poczty
dziennej")

Tak, do 5 kartek

Dodatkowe opcje
Czujnik zacięć i podwójnego pobrania

Jest

Silent Kit - dodatkowe wyciszenie maszyny

Jest

Dedykowany stolik wraz z półka na koperty

Jest

Dedykowany pokrowiec antypyłkowy

Jest

Czytnik kodów OMR

Opcja

Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM
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BASIC

PREMIUM

Brak Modułu HD

Moduł HD - większa żywotność ro
wentylatory przy silniczkach kroko

Brak Modułu Service Controller

Moduł Service Controller - unika
informujące użytkownika o koniecz
czy wymiany zużytych elementów

Brak Modułu Silence Kit

Moduł Silence Kit - dodatkowe w

Brak podstawy / stolika

Dedykowany stolik podstawa pod u
przechowywanie kopert

Brak pokrowca antypyłkowego

Pokrowiec antypyłkowy - chroni urz
używania przed kurzem dostającym

Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń
Piotr Mielczarek
794 - 900 - 078
handlowiec@pc-net.pl

Koperty
Koperty bez nadruku
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Koperty z nadrukiem
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