Postverwerking zonder zorgen

MPE7

ENVELOPPEN OPENER
Verbeter uw productiviteit

De MPE7 is een compacte, volautomatische
enveloppen opener die, met zijn stille en
efficiënte werking, uitstekend geschikt is voor
een kantooromgeving

Specificaties
Snelheid		

tot 300 brieven per minuut

Max. afmetingen van de enveloppen 250 x 330 mm
Max. dikte van de enveloppen

4 mm

Afmeting incl. opvangbak H180 x B580 x D230 mm
Electriciteit
Gewicht

100 - 240v AC - 50/60Hz
4,5 kg

De MPE7 maakt gebruik van een snijtechnologie, die
een insnijding maakt aan de bovenkant van de envelop.
Er wordt geen afval geproduceerd.
De MPE7 kan verscheidene envelopformaten verwerken,
tot en met het formaat 250 mm x 330 mm met een
maximale envelopdikte van 4 mm.
De MPE7 verwerkt tot max. 300 enveloppen per minuut.
De geopende post wordt in een praktische opvangbak
opgevangen.

Wie is Multi-Post
Multi-Post biedt totaaloplossingen op het gebied van postverwerking en plastickaart personalisatie. Deze productfolder gaat over postverwerking. Bezoek voor meer informatie over plastickaart oplossingen onze website,
www.multipost.com.
Op het gebied van postverwerking heeft Multi-Post al meer dan 25 jaar de kennis en ervaring in huis als het gaat
om het bieden van totaaloplossingen voor het zo efficiënt mogelijk verwerken van inkomende en uitgaande post.
Van couverteren tot adresseren, van vouwen van documenten tot openen en sluiten van enveloppen, alsmede
oplossingen voor Management Output Software.
Om u altijd de juiste oplossing te bieden, ontwikkelt Multi-Post een advies op maat van de behoeften en wensen
binnen uw organisatie. Een advies, dat is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van uw poststroom en eindigt bij een
serviceorganisatie waar u op kunt rekenen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit
Betrouwbaarheid en kwaliteit spelen een belangrijke rol als het gaat om postverwerkende apparatuur. Omdat wij
weten hoe belangrijk het is, dat u altijd van uw apparatuur op aan kunt, voldoen de systemen die wij in ons leveringsprogramma opnemen aan de hoge eisen die onze productspecialisten stellen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ons uiteindelijk doel hierbij, is de kwaliteit en continuïteit van uw postverwerking voor u te blijven waarborgen. Tegen de juiste prijs/kwaliteitverhouding.

Ondersteuning en service
Wij beschikken over een telefonische helpdesk. De medewerkers die deze helpdesk bemannen, zijn uitstekend
opgeleid en beschikken over een hoog serviceniveau en uitgebreide technische kennis.
Voor het onderhoud van uw postverwerkende apparatuur, staat een professionele service dienst voor u klaar.
Snel ter plaatse, hoog oplossend vermogen en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

Lange termijn relaties
Binnen onze missie staan lange termijn denken en constructief bouwen aan een duurzame relatie centraal. Wij zijn
er dan ook trots op, dat klanten van het ‘eerste uur’ nog steeds tot onze relaties behoren.
Onze medewerkers staan u graag terzijde om u geheel vrijblijvend te informeren over onze producten en diensten en
wellicht, als u nog geen klant van ons bent, dat wij u binnenkort ook mogen verwelkomen als relatie van ons bedrijf.
Leveringsprogramma Multi-Post Print & Mail Systems
- Adresseerprinters
- Enveloppenvouw-, vul-, en sluitsystemen (couverteersystemen)
- Enveloppen openers
- Enveloppen sluiters
- Management Output Software
- Vouwmachines

Multi-Post, een vorm van verbondenheid.
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