
Breid uw zwart-witlaserprinter uit met een afwerkeenheid voor het automatisch nieten en 
stapelen van afgedrukte documenten. Verhoog direct de productiviteit door documenten 
bestaande uit meerdere pagina’s, automatisch van een nietje te voorzien en gestaffeld te 
stapelen. 

Ideaal voor bedrijven met een hoog printvolume die op zoek zijn naar een compacte, 
professionele afwerkingsoptie. De nietunit kan eenvoudig op de laserprinter worden 
geplaatst en is direct inzetbaar voor uw werkzaamheden.

De nietunit wordt geleverd inclusief nietjes, zodat u meteen aan de slag kunt. De geniete 
documenten worden netjes gestaffeld in de uitvoer, waardoor ze gemakkelijk te hanteren 
zijn.

Belangrijkste kenmerken
• Gemakkelijk te plaatsen op uw Brother zwart-witlaserprinter

• Kostenbesparende documentafwerking

• Compact en ruimtebesparend

• Verbeter de productiviteit en voorkom handmatig nieten

• Documenten automatisch nieten en gestaffeld stapelen

www.brother.eu

Documenten automatisch nieten en 
gestaffeld stapelen 

Brother SF-4000 Nietunit



Samen werken voor een betere leefomgeving 
Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar 
om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil 
maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke 
rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth. 
www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother 
Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Algemeen

Verbruiksartikelen en accessoires

Maten en gewichten

Milieu

Papier1

Compabiliteit 
Geschikt voor  
HL-L6300DW(T)       
HL-L6400DW(T/TSP)
HL-6450DW

Meegeleverd
Nietcartridge met  
1950 nietjes

Met verpakking 
(BxDxH) 
521 x 568 x 435 mm

Omstandigheden
in werking 
10˜32°C / 20˜80%RH

Gestaffeld 
Printopdrachten 
worden gestapeld in 
de uitvoer en gestaffeld   
ten opzichte van de 
vorige printopdracht

Niet gestaffeld 
Wanneer de standaard 
uitvoer vol is, stapelt de 
printer de documenten 
automatisch in de  
uitvoer van de printer

Uitvoer 
Bedrukte zijde onder 

Papiersoort   
(gestaffeld) 
Dun papier, normaal 
papier, dik papier, 
dikker papier, 
gerecycled papier 

Papiersoort  
(niet gestaffeld)
Dun papier, normaal 
papier, dik papier, 
dikker papier, 
gerecycled papier

Product 
SF-4000 Nietunit  
(incl. gestaffeld
stapelen) 

Verbruiksartikelen 
SR100 bestaande uit
2 cartridges met
5.000 nietjes per stuk

Zonder verpakking
(WxDxH) 
410 x 478,5 x 347,5 mm  - 7,8 kg

Omstandigheden
opslag 
0-40°C / 35˜85%RH

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

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

Papiertype  
Vellen

Uitvoercapaciteit
(gestaffeld)  
Tot 500 vel -  
80 gr/m2

Uitvoercapaciteit
(niet gestaffeld)  
Tot 500 vel -  
80 gr/m2

Printsnelheid
Dezelfde printsnelheid
als printer

Papiergewicht  
(gestaffeld)
60 - 200 gr/m2

Papiergewicht  
(niet gestaffeld)
60 - 200 gr/m2

Uitvoer  
Papieruitvoer met  
detectie sensor

Nieten 
Nieten van afzonderlijke 
printopdrachten en 
gestaffeld stapelen in 
de uitvoer

Papiersoort  
(met nieten) 
Dun papier, normaal 
papier, gerecycled 
papier

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

Uitvoercapaciteit
(met nieten)   
Tot 500 vel  
met 80 gr/m2 
(20 pagina’s of minder 
per nietopdracht)

Papiergewicht  
(met nieten) 
60 - 90 gr/m2

Capaciteit printopdracht  
(met nieten)  
Tot 50 vel - 80 gr/m2

Nietpositie  
1 positie: 
voorkant, linksboven, schuin 

Capaciteit printopdracht  
(gestaffeld)  
Tot 50 vel - 80 gr/m2

Staffel grootte
< 10 mm

SF continue printing  
De printer gaat door 
met afdrukken, ook als 
er een papierformaat 
of mediatype wordt 
gedetecteerd dat niet 
ondersteund wordt door 
de nietunit.

1. Functies kunnen worden geconfigureerd via de printerdriver of het LCD-scherm van het apparaat.
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