Entregas de Pacotes e Encomendas
Produtos de Finalização

Abridoras - Série DL

Modernidade, rapidez e eficiência na abertura
da sua correspondência

Abra suas correspondências
diárias com rapidez e
organização

Na busca de soluções que ofereçam
praticidade, qualidade e produtividade
para a sua empresa, a Pitney Bowes
apresenta a série de Abridoras DL.
São 3 equipamentos produzidos
com o melhor da tecnologia atual
para automatizar o processo de
correspondências recebidas, do corte
ao recorte de envelopes.

Principais benefícios:
• Fácil de usar;
• Tamanho compacto;
• Inclui empilhadeira;
• Simplificar e acelerar a abertura de
suas correspondências;
• Dispositivo de corte alojado no
interior do sistema.

Nossos modelos e suas principais características:

Modelo

DL50

DL200

Visão Geral

Simplificar e acelerar a abertura de suas
correspondências recebidas. A abridora de
envelopes DL50 TM é excelente em um
ambiente de escritório, ajudando você a abrir
facilmente uma ampla gama de envelopes.
O seu design compacto permite que você
mantenha diretamente em seu desktop ou em
um local central, tudo ao alcance das mãos, para
conveniência da sua operação.

Para organizações com volume um pouco
maior do que moderado de entrada de
correspondências, a abridora de envelopes
DL200 TM tem a capacidade de abrir de forma
automática e manuseia peças de diferentes
dimensões e espessuras. Seu design compacto
de mesa permite que o usuário alimente
automaticamente uma vasta gama de peças de
correspondências.

Destaques

• Velocidade até 20 EPM
• Fácil de usar
• Tamanho compacto
• Inclui empilhadeira

• Velocidade até 250 EPM
• Dispositivo de corte alojado no
interior do sistema, operação
segura e protegida.
• O cortador ajustável dá a
flexibilidade para escolher o
tamanho do corte, ajudando a
proteger o conteúdo.
• O contador para controle do
número de peças a cada
processamento.

Dimensões do Envelope

Tamanho Máximo: 72,2 x 127 mm
Tamanho Mínimo: 260 x 330 mm
Espessura Máxima: 6 mm

Tamanho Máximo: 260 x 330 mm
Tamanho Mínimo: 76,2 x 127 mm
Espessura Máxima: 10 mm

Dimensões do Equipamento

Tamanho: 115 x 250 x 600 mm
Elétrica: 100V até 240V, 50/60Hz
Peso: 13,7 kg

Tamanho: 950 x 400 x 250 mm
Elétrica: 100V até 240V, 50/60Hz
Peso: 14,724 kg

Especificações

DL400

Velocidade:

Até 400 envelopes por minuto

Tamanhos e Tipos de Envelopes:

Maioria dos tamanhos/tipos de papel e papel-3o (inclusive embalagens rígidas de malote) de até 4,8 mm
de espessura

Contador Digital:

Display LED zerável de seis dígitos

Espessura máxima:

4,8 mm

Profundidade da Variação de Corte:

2,54 mm até 17,8 mm

Profundidade da Configuração de Corte:

Ajustado de fábrica em 2,54 mm lMin.l de Corte: & 5,6 mm (Max.l. Campo ajustável em 0,002 incrementos

Capacidade do Depósito Alimentador:

76,2 mm

Dimensões:

101,6 cm L x 39,4 cm D x 35,56 cm H

Peso:

23 kg

Potência:

110-120 vAC, 60 Hz, 5 amps

Emissão de ruído:

Inferior a 80dB

Lâmina do Triturador
Guia de profundidade

Correspondência

Suporte
do
papel

Os Fragmentos vão para
a caixa de resíduos

As formas de abrir o envelope

Cortar
Corta a parte superior do envelope, lado oposto do endereço. Não
deixa vestígios.
Fatiar

Fatia a parte superior do envelope.

Moer
Cria linha pontilhada na parte superior do envelope.

Sobre a Pitney Bowes:
A Pitney Bowes e as Abridoras DL são marcas registradas da Pitney Bowes Inc. ou de uma filial. Todas
as outras marcas comerciais são propriedade intelectual de seus respectivos detentores.

