
Przekształć swoją drukarkę laserową w urządzenie, 

które umożliwia znacznie więcej niż tylko drukowanie 

dokumentów
Rozbudowując swoją drukarkę o finiszer zszywający natychmiast podniesiesz wydajność swojej pracy. 

Automatyczne zszywanie dokumentów to idealne rozwiązanie dla firm, które posiadają dużą ilość wydruków 

i potrzebują opcji profesjonalnego wykańczania dokumentów w ograniczonej przestrzeni. 

To kompaktowe urządzenie jest łatwe w montażu. W zestawie z finiszerem znajdują się zszywki, abyś 

od razu mógł zacząć z niego korzystać.

Najważniejsze cechy

• Łatwa instalacja w Twojej drukarce Brother

• Wykańczanie dokumentów niewielkim nakładem finansowym 

• Eliminacja konieczności ręcznego zszywania dokumentów

• Automatyczne przesuwanie zszywanych dokumentów względem 

poprzednich

www.brother.eu

Automatyczne zszywanie.

Wnieś wartość dodaną do swojego 

miejsca pracy

Finiszer zszywający Brother SF-4000

http://www.brother.eu/


Wspólna praca na rzecz lepszego środowiska
Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się stosować zasadę odpowiedzialności, 

działać z szacunkiem i pozytywnie wpływać na budowanie społeczeństwa, w którym możliwy jest 

zrównoważony rozwój. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.  

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. 

Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Tryby obsługi papieru1

Dane ogólne

Produkt obsługiwany 

w urządzeniach 

HLL6300DW

HLL6400DW

W zestawie

Kaseta z 1950 zszywkami

521 x 568 x 435 mm

Układanie z 

przesunięciem

Stos wydruków jest 

układany na tacy 

wyjściowej z 

przesunięciem 

względem arkuszy 

wydrukowanych w 

poprzednim zadaniu 

drukowania

Stos

Gdy standardowa taca 

wyjściowa jest 

zapełniona, drukarka 

automatycznie podaje 

wydruki na tacę 

wyjściową finiszera

Ułożenie wykańczanych 

dokumentów

Stroną zadrukowaną do 

dołu

Rodzaje papieru 

Cienki papier, 

Papier standardowy, 

Gruby papier, 

Grubszy papier, 

Papier ekologiczny

Rodzaje papieru 

Cienki papier, Papier 

standardowy, Gruby 

papier, Grubszy 

papier, Papier 

ekologiczny

Produkt

Finiszer zszywający

SF-4000

(zszywanie, układanie z 

przesunięciem, układanie 

w stos)

Kaseta ze zszywkami

SR100 zestaw z 2 kasetami po 5 000 

zszywek każda

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) Urządzenie bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

410 x 478,5 x 347,5 mm 

7,8 kg

Środowisko

Warunki użytkowania Warunki przechowywania

Temperatura 10-32°C Temperatura 0-40°C

Wilgotność 20-80% Wilgotność 35-85%

Rozmiar papieru 

A4, Letter, Legal,

Folio, JIS B5, ISO 

B5, Executive, 

A5(Długa krawędź), 

16K(195x270), 

Mexico Legal, India

Legal

Rozmiar papieru

A4, Letter, Legal, 

Folio, JIS B5, ISO B5, 

Executive, A5, A5 (Długa 

krawędź), A6, JIS B6, 16K 

(195x270), Mexico Legal, 

India Legal

Postać papieru

Papier w 

arkuszach

Pojemność tacy 

wyjściowej 

Do 500 arkuszy papieru 

o gramaturze 80 g/m2

Pojemność tacy 

wyjściowej 

Do 500 arkuszy papieru 

o gramaturze 80 g/m2

Prędkość druku

Identyczna jak szybkość 

druku obsługiwanego 

urządzenia

Gramatura 

papieru 

60 – 200 g/m2

Gramatura 

papieru 

60 – 200 g/m2

Taca wyjściowa

Wykrywanie zapełnienia 

tacy wyjściowej

Zszywanie

Arkusze z danego 

zadania drukowania są 

zszywane i wysuwane 

na tacę wyjściową

Rodzaje 

papieru 

Cienki papier, Papier 

standardowy, Papier 

ekologiczny

Rozmiar papieru 

A4, Letter, Legal, 

Folio, JIS B5, ISO

B5, Executive, 

16K(195x270), 

Mexico Legal, India

Legal

Pojemność tacy 

wyjściowej

Do 500 arkuszy 

papieru o gramaturze 

80 g/m2

Gramatura 

papieru 

60 - 90 g/m2

Maksymalna liczba arkuszy 

na zadanie drukowania

Do 50 arkuszy papieru o 

gramaturze 80 g/m2

Pozycja zszywania

Zszywanie 1-punktowe 

z przodu arkusza

Maksymalna liczba arkuszy 

na zadanie drukowania

Do 50 arkuszy w przypadku 

papieru o gramaturze 80 g/m2

Wielkość przesunięcia

<10mm

Tryb Kontynuuj SF 

Tryb umożliwia 

kontynuowanie drukowania 

z włączonym finiszerem 

zszywającym pomimo 

wykrycia nieobsługiwanego 

rozmiaru papieru lub typu 

nośnika

1. Funkcje konfiguruje się w sterowniku drukarki lub na wyświetlaczu LCD urządzenia.

http://www.brotherearth.com/

