
A DS 75i é a combinação perfeita entre a facilidade de utilização 
sem igual, com a tecnologia de última geração. Com uma dimensão 
compacta, grande capacidade de alimentação e de saída, e caraterísticas 
como a tecnologia de leitura - CIS, a DS 75i pode processar uma vasta 
variedade de documentos para campanhas de marketing, faturas, 
extratos mensais, entre várias outras aplicações. Fácil de usar graças ao 
ecrã tátil a cores com uma navegação intuitiva, e extraordinariamente 
silenciosa, a DS 75i enquadra-se perfeitamente em qualquer ambiente de 
trabalho.

PROCESSAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE 
FORMA SIMPLES

E INTELIGENTE

O equipamento ideal para 
qualquer escritório
   Envelopadora bastante Intuitiva, 
Versátil e Produtiva

Neopost 
DS 75i
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CONTROLO COMPLETO DO CONTEÚDO E 
SEGURANÇA EM QUE PODE CONFIAR
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COMPROMISSO AMBIENTAL

A DS 75i dispõe de etiqueta ambiental - ECO, que 
visa fornecer um conjunto claro e consistente de 
critérios de desempenho ambiental, utilizado na 
fase de projeto dos nossos produtos. 
Consequentemente, o modo automático de 
suspensão ajuda a reduzir o consumo de energia, 
além disso a embalagem feita de material reciclável
, representa menos de 20% do peso total do 
equipamento embalado.

Aumente a Produtividade

  Alimentador de alta capacidade

  Alimentador “MaxiFeeder”

  Empilhador vertical   de alta 
capacidade

Melhore as comunicações com 
os clientes

  1 Alimentador de uso diário

  2 Alimentadores standard

  Recetáculo de saída lateral

Processe Faturas e Extratos

  2 Alimentadores standard

  1 Alimentador “MaxiFeeder”

  Empilhador vertical   de alta 
capacidade

Oferece várias confi gurações de alimentação, permitindo-lhe preparar e enviar atrativas ações de 
marketing.

TILÁVERS  - PERSONALISE A SUA DS 75i CONFORME AS NECESSIDADES
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4.Alimentadores de Documentos
Rapidamente processa conjuntos de múltiplas páginas até 975 documentos, utilizando a confi guração de 3x325 
alimentadores standard. Todos os alimentadores podem ser utilizados em modo cascata, possuindo sensores de 
presença de papel, para assegurar que o operador está permanentemente informado sobre como proceder com o 
sistema

INTERFACE GRÁFICO COM TECNOLOGIA DE PONTA
Desenhado para todos os operadores, o ecrã tátil de 7”, 
intuitivo, a cores e de elevada resolução, dispõe de um 
interface com assistente ao operador, tornando fácil a 
qualquer pessoa, selecionar e iniciar um trabalho de 
dobragem e envelopagem. Entretanto, confi ra como é 
simples criar um novo trabalho utilizando o nosso exclusivo 
e intuitivo processo - Load’n Go. Simplesmente alimente 
os seus documentos e envelopes e pressione o botão de 
Início. A DS 75i medirá automaticamente o comprimento de 
todos os documentos assim como do envelope, por forma a 
ajustar as dobras do documento e assim proceder à correta 
envelopagem do correio.

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MAXIMIZAR A FLEXIBILIDADE
O exclusivo alimentador - FlexFeed permite-lhe alimentar 
qualquer tipo e tamanho de documentos. Em conjunto com 
o mecanismo de separação semi-automático de envelopes, 
consegue uma total fl exibilidade na alimentação de uma vasta 
variedade de tipos de documentos. Pode utilizar praticamente 
qualquer tamanho e tipo de material, e enviar de forma efi ciente 
aos seus clientes ou potenciais clientes.

OTIMIZE A PRODUTIVIDADE COM O ALIMENTADOR - MAXIFEEDER
Pode escolher entre alimentar o MaxiFeeder com 325 envelopes 
de resposta (RSF) ou alimentar até 1.200 folhas, para maximizar a 
sua produtividade.

1.Empilhador Automático
O empilhador vertical de 
alta capacidade suporta 
até 500 envelopes cheios

2.Ecrã Tátil
O ecrã a cores de 7” permite 
navegar facilmente para 
criar um novo trabalho ou 
para aceder a trabalhos 
já existentes, em poucos 
segundos

3.Leitor - CIS
O leitor pode ler qualquer 
tipo de código impresso 
horizontalmente ou 
verticalmente no documento
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Velocidade Até 3.800 / hora

Configuração automática - Load’n Go Sim

Alimentador multiformato - FlexFeed Sim

Alimentação múltipla de folhas Sim

Cascata de todos os alimentadoras Sim

Número de alimentadores Até 3 alimentadores

Poderosa capacidade de dobragem (por 
conjunto, dobra simples) 

Sim (até 10 folhas 
80g)

Memória para trabalhos 50

Alimentação manual Sim

Capacidade dos alimentadores 325 folhas de 80g

MaxiFeeder: 
- 325 envelopes de resposta 
- alimentar até 1.200 folhas

Opcional

Alimentador de Alta Capacidade (725 
folhas de 80g) Opcional

Capacidade do alimentador de 
envelopes (C5/C6) 325

Empilhador vertical de alta capacidade 
(até 500 envelopes) Opcional

Recetáculo de saída lateral
(até 400 envelopes C5)

Opcional

Tipos de dobra C, Z, simples, dupla, 
sem dobra

Sistema de integração com 
franqueadora Opcional

Dimensões do documento (Altura / 
Largura / Espessura)

90-356/ 130-230 mm
60-250 gsm

Altura do envelope 90-162 mm

Espessura máxima a inserir 2.5 mm

Largura do envelope 160-248 mm

Mesa à medida Opcional

Configuração standard: 3 alimentadores com recetáculo de saída

Comprimento x Altura x Profundidade 1270 x 720 x 500 mm

Peso 79 Kg

Nível de ruído 66 dB

QUALIDADE DO CORREIO E SEGURANÇA

Deteção automática de duplo 
documento

Standard

Acumulação antes da dobragem Standard

Reconhecimento ótico de carateres 
(OCR)

Opcional

Colagem de ponta a ponta Standard

Reconhecimento de marcas óticas
(OMR)

Opcional

LAN incorporada Standard

Wi-Fi incorporado Standard

Leitura de códigos de barra (BCR) 
para códigos 1D e 2D Opcional




