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DL250 Kuorenavaaja –  
saapuvan postin käsittelyn 
tuottavuuden tehostamiseen

Pitney Bowes DL250 on toimistokäyttöön 
ja postinkäsittelytoimintoihin tarkoitettu 
nopea ja vankkarakenteinen kuorenavaaja, 
jonka avulla saapuvan postin käsittely 
tehostuu. Nopeus jopa 420 kirjekuorta 
minuutissa.

Pitney Bowes DL250 -kuorenavaajan 3-hihnaisen, 
automaattisen ja itsesäätyvän syöttömekanismin ansiosta 
postin avaaminen käy entistä nopeammin, koska kirjekuoria 
ei tarvitse lajitella koon mukaan. Sinun tarvitsee vain asettaa 
saapuva posti syöttölaitteeseen, ja kone avaa hetkessä 
erikokoiset kirjekuoret aina B4-kokoon asti. 

Pitney Bowes DL250 -kuorenavaajassa on itseteroittuva 
leikkausmekanismi, joka leikkaa tehokkaasti ja poistaa 
kirjekuoren yläreunan jopa 10 mm paksuisista kuorista.

Tekniset tiedot DL250

Kirjekuoren enimmäispaksuus 10 mm

Käsiteltävä kirjekuoren koko Enimmäiskoko B4

Nopeus Jopa 420 kirjettä/min

Automaattinen,  3 syöttöhihnaa  
itsesäätyvä kirjekuoren syöttölaite

Avaustekniikka Leikkaus

Leikkausleveys 0,8–4 mm

Mitat, mukaan lukien 215 mm x 845 mm x 290 mm 
vastaanottolokero (KxPxL)

Paino  14 kg

Virransyöttö 120 V / 50 Hz

Melutaso <65 dBA

 
Ympäristön käyttörajoitteet

Kosteus 40–70 %

Lämpötila 10–40 °C
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© 2013 Pitney Bowes Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Pitney Bowes tarjoaapienille, keskisuurille ja suurille yrityksille teknologiaratkaisuja, joilla 
yritykset voivat parantaa asiakasuskollisuutta ja kasvattaa liikevaihtoaan. Yritysratkaisumme 
toimitetaan avoimella alustalla, jossa julkisia ja luottamuksellisia tietoja voidaan järjestää, 
analysoida ja käyttää kaksisuuntaisessa asiakasviestinnässä. Pitney Bowes on ainoa yritys, 
jonka palveluvalikoimaan kuuluu suorapostin, kohdistetun postin ja asiakaspalveluviestinnän 
lisäksi digitaalisia viestintäpalveluita, kuten internet-, sähköposti-, live chat- ja 
mobiilisovellukset. Pitney Bowesin vuosittainen liikevaihto on noin 5 miljardia dollaria. 
Yrityksen palveluksessa työskentelee 27 000 henkilöä. Pitney Bowes: Every connection is a new 
opportunity®.www.pb.com.

Pitney Bowes takaa, että DL250 täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/ETY ja 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin 89/336/ETY vaatimukset.

Pitney Bowes Oy
Melkonkatu 18
00210 Helsinki 
Hertfordshire AL10 9UJ
Puh. (09) 6824 060
Fax: (09) 692 6227

www.pb.fi

DL250 Kuorenavaaja – saapu-
van postin käsittelyn tehosta-
miseen

Pitney Bowes DL250 on toimistokäyttöön ja 
postinkäsittelytoimintoihin tarkoitettu nopea 
ja vankkarakenteinen kuoren avaaja, jonka 
avulla saapuvan postin käsittely tehos tuu. 
Nopeus jopa 420 kirjekuorta  minuutissa.

Pitney Bowes DL250 -kuorenavaajan 3-hihnaisen, automaatti-
sen ja itsesäätyvän syöttömekanismin ansiosta postin avaa-
minen on entistä nopeampaa, koska kirjekuoria ei tarvitse 
lajitella koon mukaan. Sinun tarvitsee vain asettaa saapuva 
posti syöttölaitteeseen, ja kone avaa hetkessä erikokoiset 
kirjekuoret aina B4-kokoon asti. 

Pitney Bowes DL250 -kuorenavaajassa on itseteroittuva 
leikkausmekanismi, joka leikkaa tehokkaasti ja poistaa kirje-
kuoren yläreunan jopa 10 mm paksuisista kuorista.
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toimitetaan avoimella alustalla, jossa julkisia ja luottamuksellisia tietoja voidaan järjestää, 
analysoida ja käyttää kaksisuuntaisessa asiakasviestinnässä. Pitney Bowes on ainoa yritys, 
jonka palveluvalikoimaan kuuluu suorapostin, kohdistetun postin ja asiakaspalveluviestinnän 
lisäksi digitaalisia viestintäpalveluita, kuten internet-, sähköposti-, live chat- ja mobiilisovel-
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Pitney Bowes takaa, että DL250 täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/ETY ja sähkö-
magneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin 89/336/ETY vaatimukset.

Tekniset tiedot DL250

Kirjekuoren paksuus  max 10 mm

Käsiteltävä kirjekuoren koko  max B4

Nopeus  jopa 420 kirjettä/min

Kirjekuoren syöttölaite automaattinen 
 3 syöttöhihnaa 
 itsesäätyvä

Avaustekniikka  Leikkaus

Leikkausleveys  0,8–4 mm

Mitat 215 mm x 845 mm x 290 mm
(korkeus x pituus x leveys) (vastaanottolokeron kanssa)

Paino  14 kg

Virransyöttö  120 V / 50 Hz

Melutaso  <65 dBA

Ympäristön käyttörajoitteet kosteus 40–70 %
 lämpötila 10–40 °C

DL250
NOPEA JA NÄPPÄRÄ 
KUORENAVAAJA


