
TSI-4s

Slimme en gemakkelijke 
documentenverwerking
   Een eenvoudig te bedienen 

desktop couverteermachine 
die ingezet kan worden voor 
de verwerking van al uw 
poststukken

Betrouwbare 
all-in-one 

Mail Management-
oplossing

De TSI-4s voorziet in alle standaard diensten om snel en automatisch 

poststukken te verwerken, evenals directmarketingtoepassingen.

Dit wordt met name gerealiseerd door een gebruiksvriendelijk grafisch 

touchscreen en ergonomie van het hoogste niveau. Ontworpen op basis 

van een beproefd platform, is het 100% betrouwbaar.

Uw post wordt telkens weer op tijd verwerkt.
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MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR UW 
TOEPASSINg

De TSI-4s kan op verschillende manieren worden 
geconfigureerd en aangepast aan uw wensen. 
Dankzij deze veelzijdigheid in de automatisering van 
mailings aan uw huidige en potentiële klanten, kunt 
u uw zakelijke activiteiten verder ontwikkelen. De 
flexFeed®-functie verwerkt alle documentformaten, 
inclusief bijlagen, antwoordformulieren en 
retourenveloppen.

Bovendien kunt u via de handmatige toevoer zowel 
geniete als ongeniete mailings verwerken, die 
afhankelijk van de ontvanger een variabel aantal 
documenten kunnen omvatten.

TOUCHSCREEN 

Het kleurenscherm 
van 7” voorziet in een 
intuïtieve bediening via 
een gebruiksvriendelijke 
assistentie-interface.

VERBETERD GEBRUIKSGEMAK

De TSI-4s beschikt over een grafisch 7” touchscreen 
waarmee eenvoudig kan worden genavigeerd en 
toepassingen die zijn opgeslagen in het geheugen, 
snel kunnen worden benaderd. Dankzij de 
stapsgewijze begeleiding via de assistentie-interface 
kunnen alle gebruikers de instellingen voor hun 
toepassingen definiëren en opslaan in het geheugen 
teneinde een taak later weer op te roepen.

De TSI-4s is een toonbeeld van ergonomische 
efficiëntie en dus uiterst geschikt voor automatische 
verwerking. Bovendien is hij dankzij zijn compacte 
formaat en stille werking geschikt voor gebruik in 
elke werkomgeving.
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FLEXFEED® 

flexFeed® oevoerstations 
zijn geschikt voor 
een diversiteit aan 
papierformaten

All-in-one Mail Management-oplossing, 

Grafisch touchscreen - Voor intuïtieve bediening, 
POWERFOLDTM - Voor professioneel vouwen, 

FLEXFEED® - Voor de verwerking van elk van uw

Mail Management-toepassingen, 

Laag geluidsniveau en compacte afmetingen

- Geschikt voor elke werkomgeving

Keuze uit vier configuraties om in al uw mail management-toepassingen te voorzien.

1 Station 1.5 Stations

2 Stations 2.5 Stations

codes. De code kan overal op het document worden 
afgedrukt. De scanner leest de volledige A4-pagina 
en de barcode kan horizontaal of verticaal worden 
gelezen. Deze unieke functie voorziet in volledige 
flexibiliteit om aan alle lay outvereisten te voldoen.

IGEÏNTEGREERD PROCES
Met onze insert’n Mail-oplossing, kunt u de 
doorstroming van poststukken automatiseren door 
de TSI-4s via een interface te koppelen aan een 
intimus mailing system.

MAXIMALE VEILIGHEID
Middels de scantechnologie 
van de Contact Image Sensor 
(CIS), kan de TSI-4s elk type 
codering lezen, zoals OMR, OCR, 
1D-barcodes en 2D-data matrix 
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KENMERKEN & VOORZIENINGEN - OPERATIONELE EFFICIËNTIE

Snelheid Basic / Premium Maximaal 2.000/ 2.500 
enveloppen/uur

load’n’Go® automatische 
instelling Ja

flexFeed® multi-format 
toevoerstation Ja

Toevoer van meerdere vellen 
tegelijk

Ja

Aantal toevoerstations
Maximaal 2 flexFeeders

+ 1 bijlagetoevoerstation

powerFoldTM vouwcapaciteit 
(Basic/Premium) Ja (maximaal 5/ 8 vellen, 9 kg)

Geheugenplaatsen 50

Kleurentouchscreen Ja (7”)

Assistentie-interface Ja

Handmatige toevoer Ja

Documententoevoercapaciteit 325 vellen (80gsm)

Enveloppentoevoercapaciteit 150

Vouwsoorten Brief, Z, enkel, dubbel, 
evenwijdig, geen vouw

Alternatieve uitvoerstations
Optionele opvangbak, zijdelings 
uitvoerstation, HCVS (High 
Capacity Vertical  Stacker)

Documenthoogte 90 - 356 mm

Documentbreedte 130 - 236 mm

Documentgewicht 60 - 250 g/m²

Enveloplengte 90 - 162 mm

Envelopbreedte 160 - 248 mm

Setdikte 2.5 mm

Verstelbaar onderstel Optioneel

Waarom intimus een goede keuze is

Met lokale aanwezigheid in 11 landen en distributeurs in 
meer dan 180 landen, telt de intimus International Group 
meer dan 280 medewerkers en boekt zij een omzet van 
50 miljoen euro.

In het kader van ons 360º-programma kunnen wij dankzij 
de doeltreffende inzet van de kennis en expertise

van ons team, onze klanten een uiterst effectieve 
ondersteuning en een breed scala aan kwalitatief 
hoogwaardige producten en diensten aanbieden.

intimus International Group volgt een B2B-bedrijfsmodel 
waarin dienstverlening een centrale rol speelt. Het is 
onze stijl niet om iets te verkopen en vervolgens “tot 
ziens” te zeggen, maar juist om onze klanten bij te staan 
in hun dagelijkse werkzaamheden en de efficiëntie van 
die activiteiten samen met hen continu te verbeteren.

Als fabrikant zijn wij actief op 2 productielocaties en met 
de beste ontwikkelingsingenieurs aan boord werken wij 
aan de toekomst.

SYSTEEMAFMETINGEN

Lengte x diepte x hoogte 120 x 42 x 52 cm

Gewicht 75 kg

KWALITEIT & VEILIGHEID VAN DE POSTSTUKKEN

secure’n’Feed dubbelbladdetectie Ja

Verzamelen voor vouwen Ja

Optioneel scannen OMR, BCR, OCR en 2D

Volledig sluiten van de envelop Ja


