
Zvýšte produktivitu Vašej laserovej tlačiarne 

pomocou výstupnej zošívačky dokumentov 
Pridajte k tlačiarni zošívačku a okamžite zvýšte svoju produktivitu automatizáciou 

zošívania dokumentov. Ideálne pre podniky s veľkým objemom  tlače, ktoré vyžadujú 

profesionálne riešenie šetriace miesto. 

Kompaktná jednotka je jednoducho pripevnená na vrch tlačiarne a poskytuje výkon, ktorý 

Vaša firma potrebuje. Výstupná zošívačka sa dodáva so spinkami, takže môžete začať 

ihneď využívať túto funkčnosť. Dokumenty sú úhľadne zošité a naskladané do zásobníka, 

čo uľahčuje ich vyhľadanie a usporiadanie. 

Kľúčové vlastnosti 

• Jednoduché pripevnenie k tlačiarni Brother 

• Nákladovo efektívne zošívanie dokumentov 

• Vytlačené zošité dokumenty priamo vo výstupnej schránke 

• Automaticky stohované zošité dokumenty 

www.brother.eu 

Automatické zošívanie dokumentov- 
pridaná hodnota pre Vašu kanceláriu 

Brother SF-4000 výstupná zošívačka 
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Pracujeme s Vami na zlepšení životného prostredia 
V spoločnosti Brother myslíme ekologicky. Usilujeme sa prevziať 

zodpovednosť, konať s rešpektom a snažiť sa o pozitívnu zmenu, aby sme 

pomohli vybudovať spoločnosť, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný 

rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth .  www.brotherearth.com 

 
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Brother je registrovaná obchodná známka  

pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované obchodné známky alebo prislúchajú 

daným spoločnostiam.. 

Spotrebný materiál a príslušenstvo 

Manipulácia s papierom1 

Všeobecné 

Kompatibilné s  

HL-L6300DW(T)   

HL-L6400DW(T) 

V balení 

Kazeta so spinkami pre 

výstupnú zošívačku 

(1950 spiniek) 

521 x 568 x 435 mm 

Režim s ofsetom 

Tlačové úlohy sú 

stohované do 

výstupnej schránky 

zošívačky a 

odsúvané od listov 

vytlačených v 

predchádzajúcej 

tlačovej úlohe 

Režim bez ofsetu 

Pri naplnení 

štandardného 

výstupného 

zásobníka, tlačiareň 

automaticky stohuje 

tlačené dokumenty 

do výstupnej 

schránky 

Výstup papiera 

Lícom nadol 

Typ papiera  

(s ofsetom) 

tenký, obyčajný,  

hrubý, hrubší, 

recyklovaný 

Typ papiera  

(bez ofsetu) 

tenký, obyčajný,  

hrubý, hrubší, 

recyklovaný 

Produkt 

Výstupná zošívačka 

dokumentov 

SF-4000 

Príslušenstvo – štandardná kazeta 

SR100 – 2 ks kaziet so spinkami  

(5000 spiniek na kazetu) 

Rozmery a hmotnosť (š x h x v) 

S krabicou                     Bez krabice 

410 x 478,5 x 347,5 mm 

7,8 kg 

Prostredie 

Prevádzkové                    Skladové 

S10 ˜32°C / 20 ̃ 80%RH 0-40°C / 35 ̃ 85%RH 

Formát papiera   

(s ofsetom)   

A4, Letter, Legal, 

Folio, JIS B5, ISO B5, 

Executive, A5(Long  

Edge), 16K(195x270), 

Mexico Legal,  

India Legal 

Formát papiera 

(bez ofsetu) 

A4, Letter, Legal,  

Folio, JIS B5, ISO B5, 

Executive, A5,   

A5(Long Edge), A6,   

JIS B6, 16K(195x270), 

Mexico Legal,  India 

Legal 

Forma papiera 

Jednotlivé listy 

Výstupná schránka 

(s ofsetom) 

až 500 listov  

(80 gsm papier) 

Výstupná schránka 

(bez ofsetu) 

až 500 listov 

(80 gsm papier) 

Rýchlosť tlače 

Rovnaká ako 

rýchlosť tlače 

kompatibilného 

modelu 

Gramáž papiera  

(s ofsetom)   

60 – 200 gsm 

Gramáž papiera  

(bez ofsetu)   

60 – 200 gsm 

Výstupný zásobník 

Rozpoznanie plného 

zásobníka 

Režim zošívania 

Zošitie jednotlivých 

tlačových úloh a ich 

vysunutie do 

výstupnej schránky 

Typ papiera  

(pre zošívanie) 

tenký, obyčajný,  

recyklovaný 

Formát papiera   

(pre zošívanie)   

A4, Letter, Legal,  

Folio, JIS B5, ISO 

B5, Executive,  

16K(195x270), 

Mexico Legal,  

India Legal 

Výstupná schránka 

(pre zošívanie) 

až 500 listov s 

hmotnosťou do 

80 gsm 

(20 copies or 

less  per staple 

job) 

Gramáž papiera  

(pre zošívanie)   

60 - 90 gsm 

Tlačová úloha   

(pre zošívanie) 

až 50 listov   

( 80 gsm papier) 

Miesto zošitia 

dokumentu 

jednobodové, predné  

Tlačová úloha   

(s ofsetom) 

až 50 listov  

(80 gsm papier) 

Hrúbka pre  

ofset úlohu 

<10 mm 

Režim pokračovania tlače   

Pokračuje v tlačení 

dokumentov aj v prípade 

rozpoznania 

nepodporovaného formátu 

alebo typu média pri  

povolenej funkcii zošívania 

dokumentov. 

1.Funkcie nakonfigurované z ovládača tlačiarne alebo cez displej zariadenia. 
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