
 
 

Intimus lanceert de eco-handtekening om de meest efficiënte en 
milieuvriendelijke oplossingen te identificeren. Deze ondertekening 
weerspiegelt onze ambitie om onze klanten te informeren over de 
vooruitgang die we de laatste jaren gemaakt hebben met betrekking 
tot het milieuthema. 

De TSI-2.5 voldoet aan de huidige milieuregelgeving 
(energiegerelateerd product – stand-by en uit-stand, REACH, ROHS 
en WEEE).

Ecologisch engagemen
ENERGIE: de DS-35 verbruikt op een jaar tijd 7 keer minder energie 
dankzij de automatische slaapstand en auto-off (0,3 W) *

VERPAKKING: de ecologische voetafdruk tijdens het vervoer 
isverbeterd door de optimale verhouding verpakkingsmateriaal/DS-
35 **
* In vergelijking met het vorige model SI-30

**1,64 intimus 
TSI - 2.x

Uw compacte 
mailroomassistent

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Touchscreen    Ja
Voorgeprogrammeerde jobs   Max. 15
Beschikbare gebruiksmodi   Manueel of automatisch

Snelheid      Tot 1.350 omslagen/uur
Aantal toevoerstations   2
Bijlage-/BRE-station     1 (optioneel)
Vouwcapaciteit    Tot max. 5 vellen (80 gr/m2)
Vouwsoorten    Wikkelvouw, enkele vouw, dubbele parallel, ongevouwen

Capaciteit toevoerstations   100 vellen (200 in cascade functie)
Documenten gewicht    65-120 gr/m2
Documentformaat     Tot 356 mm

Capaciteit bijlage/BRE-station   100 vellen
Bijlagen gewicht    75-250 gr/m2
Retouromslag gewicht   75-250 gr/m2
Bijlage/retouromslag formaat   Tot 158 mm lengte

Capaciteit opvangbak    100
Omslag formaten    Van C5/6 tot C5

SYSTEEMSPECIFICATIES

Lengte x hoogte x diepte    658 x 540 x 420 (mm)
Gewicht     37kg

Eigenschappen en voordelen
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TSI-2.5

DE PERFECTE COMBINATIE VAN                
GEBRUIKSGEMAK EN EFFICIËNTIE
Met de nieuwe gebruikersinterface, een modern colour touchscreen en 
slechts twee druktoetsen hebt u volledige controle over de TSI-2.5. Speciaal 
getrainde operatoren zijn niet meer nodig: iedereen kan de TSI-2.5 gebruiken. 
Vul de machine met documenten en omslagen en laat de software u begelei-
den bij het aanpassen van de instellingen. Bewaar tot 15 regelmatig terugke-
rende opdrachten in het jobmenu, die u altijd snel kan oproepen.

DE IDEALE ASSISTENT VOOR ELKE          
KANTOOROMGEVING
Omdat de TSI-2.5 uitblinkt in gebruiksgemak en flexibiliteit bespaart u niet 
alleen tijd maar verbetert u ook de efficiëntie. De compacte TSI-2.5 is stil en 
past daarom in elke kantooromgeving.

Dankzij de inklapbare opvangbak neemt de TSI-2.5 nog minder ruimte in 
beslag.

“EASY TO USE” 
no special skills required

“VERSATILE”
various types of envelopes

“FULLY ACCESIBLE”
modern design

“COMPACT”
fits on any desk

EEN VEELZIJDIGE OPLOSSING VOOR AL UW 
BEHOEFTEN
De TSI-2.5 kan overweg met een grote verscheidenheid aan 
documenten, omslagen en zelfs bijlagen of retouromslagen 
(optioneel). U kan kiezen uit 4 verschillende vouwsoorten, afhankelijk 
van uw wensen. 

De automatische cascade functie minimaliseert de downtime van de 
machine, waardoor een maximale productiviteit gegarandeerd is. De 
dagpostfunctie biedt u de mogelijkheid om maximaal 5 vellen, al dan 
niet geniet, manueel te verwerken.

OPTIMAAL TOEGANKELIJK
Met slechts één enkele drukknop biedt de DS-35 u snel, veilig en 
gemakke-lijk toegang tot alle onderdelen van het documentverloop.

BETROUWBAAR EN PRECIES
De dubbel-bladdetectie voorkomt een teveel aan documenten en 
vermijdt op die manier een foute verwerking.

DE EFFICIËNTE EN      
VOORDELIGE OPLOSSING 
VOOR UW POST

Beeld u in dat u nooit meer uw post manueel onder 
omslag moet steken. De Intimus TSI-2.5 doet dit werkje 
voor u, zodat u de tijd krijgt om andere taken uit te 
voeren.

Met zijn compacte formaat en handige opvangbak past 
dit toestel in elke kantooromgeving. De TSI-2.5 past 
perfect op een bureau, zodat hij nooit ver weg is. Door 
het touchscreen is de TSI-2.5 heel makkelijk in gebruik.


