
Met dit accessoire kan uw laserprinter meer dan 
enkel printen
Verbeter onmiddellijk uw productiviteit door documenten automatisch te nieten. Ideaal voor 
bedrijven met een hoog printvolume die een ruimtebesparende, professionele afwerkingsoptie 
nodig hebben.  
 
De compacte unit kan eenvoudig op zijn plaats worden bevestigd en levert de prestaties die uw 
bedrijf nodig heeft. De nietjes worden meegeleverd, zodat u meteen aan de slag kunt. Uw 
geniete documenten worden netjes gescheiden gestapeld, waardoor u ze gemakkelijk kan 
terugvinden en organiseren. 
 

Belangrijkste eigenschappen

• Eenvoudig te installeren op uw Brother printer

• Kostenbesparende documentafwerking

• Verbeterde productiviteit door automatisch nieten

• Documenten worden dakpansgewijs gestapeld

www.brother.eu

Documenten automatisch nieten
Geef een meerwaarde aan uw printer

Brother SF-4000 finisher met nietfunctie



Brother behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Algemeen

Toebehoren

Afmetingen en gewicht

Temperatuur en vochtigheid

Methodes voor papierverwerking1

Compatibele printers 
HL-L6300DW(T) 
HL-L6400DW(T)

Meegeleverd
Cartridge met 1.950 
nietjes

Met karton (BxDxH) 
521 x 568 x 435 mm

In bedrijf
10 tot 32°C 
20 tot 80% RH

Met offset 
Afdruktaken worden 
dakpansgewijs op de 
uitvoerlade gestapeld 
ten opzichte van de 
vellen van de vorige 
afdruktaak

Zonder offset 
Wanneer de standaard 
uitvoerlade vol raakt, 
stapelt de printer 
automatisch pagina’s 
op de uitvoerlade van 
de finisher

Afwerkingsrichting
Beeldzijde omlaag
 

Papiertypes
Dun papier, normaal 
papier, dik papier, 
dikker papier, 
kringlooppapier

Papiertypes
Dun papier, normaal 
papier, dik papier, 
dikker papier, 
kringlooppapier

Productomschrijving 
SF-4000 finisher 
met nietfunctie voor 
laserprinters

Extra nietjes 
SR100 - 2 cartridges 
met elk 5.000 nietjes

Enkel SF-4000 (BxDxH) 
410 x 478,5 x 347,5 mm   
7,8 kg

Opslag
0 tot 40°C 
35 tot 85% RH

Papierformaat
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO B5, 
Executive, A5(Long 
Edge), 16K(195x270), 
Mexico Legal,  
India Legal

Papierformaat
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO B5, 
Executive, A5,  
A5(Long Edge), A6, 
JIS B6, 16K(195x270), 
Mexico Legal,  
India Legal

Papierinvoer 
Losse vellen

Capaciteit uitvoerlade 
500 vellen van 80 g/m²

Capaciteit uitvoerlade 
500 vellen van 80 g/m²

Afdruksnelheid
Identiek aan de 
afdruksnelheid van de 
printer

Papiergewicht
60 - 200 g/m²

Papiergewicht
60 - 200 g/m²

Uitvoerlade
Detecteert wanneer de 
papierlade vol is

Nieten 
Afzonderlijke 
afdruktaken worden 
geniet en op de 
uitvoerlade van de 
finisher gestapeld

Papiertypes
Dun papier, normaal 
papier, kringlooppapier

Papierformaat 
A4, Letter, Legal, 
Folio, JIS B5, ISO 
B5, Executive, 
16K(195x270),  
Mexico Legal,  
India Legal

Capaciteit uitvoerlade 
500 vellen van 80 g/m²
(max. 20 kopieën per 
afdruktaak met nieten)

Papiergewicht
60 - 90 g/m²

Capaciteit afdruktaak
Tot 50 vellen met 80 g/m²

Nietpositie
Eén nietje aan de voorzijde

Capaciteit afdruktaak
Tot 50 vellen met 80 g/m²

Offset per afdruktaak
<10mm

SF Continue modus
Ga door met afdrukken 
wanneer de finisher 
is ingeschakeld en 
een papierformaat of 
mediatype detecteert dat 
niet wordt ondersteund

1. Functies geconfigureerd via de printerdriver of het LCD-scherm van de machine.

Samen werken we aan een beter milieu

Brother Earth staat voor de toewijding van Brother aan een duurzame 
ontwikkeling en illustreert het engagement van de Brother Group om 
het milieu te beschermen. Meer informatie:

www.brotherearth.com


