Nopea. Helppokäyttöinen.
Suunniteltu yrityksille.

Brotherin uusi työpöytäskannerimallisto
Brotherin uuteen asiakirjaskannerimallistoon kuuluu kaksi pientä mutta tehokasta skanneria: ADS2200 ja sen luksusversio ADS-2700W verkkoliitännällä ja kosketusnäytöllä. Molemmat on suunnattu
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin joissa käsitellään suuria asiakirjamääriä.
Edellistä mallistoa vieläkin kestävämmät asiakirjaskannerit on suunnattu yrityskäyttöön, tärkeiden
asiakirjojen, kuten laskujen, sopimusten, kuittien ja muovikorttien helppoon ja luotettavaan digitointiin.

ADS-2200

35 sivua minuutissa skannaava työpöytäskanneri

ADS-2700W

35 sivua minuutissa skannaava langaton työpöytäskanneri kosketusnäytöllä

+

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Hi-Speed USB 2.0

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

7,1 cm värillinen kosketusnäyttö

Skannaa 35 sivua minuutissa / 2-puolisena 70 väri- ja mustavalkokuvaa/minuutissa

Skannaa 35 sivua minuutissa / 2-puolisena 70 väri- ja mustavalkokuvaa/minuutissa

Hi-Speed USB 2.0 liitäntä

Skannaus käynnistyy automaattisesti

50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Skannaa moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten hakukelpoiseksi PDF:ksi, tiedostoon, tekstintunnistukseen, sähköpostiviestin
liitetiedostoksi ja USB-muistitikulle

Skannaa moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten hakukelpoiseksi PDF:ksi, tiedostoon, tekstintunnistukseen, verkkokansioon,
FTP/SFTP-palvelimelle, sähköpostiviestin liitetiedostoksi ja USB-muistitikulle.

Skannaa 35 sivua minuutissa / 2-puolisena 70 väri- ja mustavalkokuvaa/minuutissa
50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite2

ADS-2700W

Yleistä

ADS-2200

ADS-2700W

ADS-2200

ADS-2200 / ADS-2700W tekniset tiedot

Skannausvaihtoehdot
Tuetut tiedostomuodot: PDF (normaali, pakattu, hakukelpoinen1, suojattu, allekirjoitettu, PDF/A-1b) TIFF (vain mv),
JPEG (harmaasävy/värikuva)

7,1 cm värillinen kosketusnäyttö

Skannaa tiedostoon1, sähköpostin liitteeksi1, tekstintunnistukseen1, kuvaksi1, USB-muistitikulle (suurin muisti 64 Gt),
skannaus tietokoneelle

Skannaustarkkuus 600 x 600 dpi (optinen), jopa 1200 x 1200 dpi (interpoloituna)1

Skannaa 25 verkkokansioon ja SFTP/FTP-osoitteeseen, sähköpostipalvelimelle, 20 pikavalintaan, automaattinen
käynnistys, jatkuva skannaus

Windows-ohjelmistot1: iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!® BizCard
OCR / Etäasetusohjelma

Asiakirjan käsittely

Mac- ohjelmistot1: iPS for macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft® Presto!® BizCard
OCR / Etäasetusohjelma
Energy Star -ympäristömerkki
Mitat (mm): Syöttölaitteella: 299 x 206 x 178 mm, ilman syöttölaitetta: 299 x 145 x 141 mm

Suojatun toiminnon lukko (Secure Function Lock 3.0 ja asetuslukko

Liitännät
Hi-Speed USB 2.0
Kiinteä Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Langaton verkkoliitäntä TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktuuritila)

Asiakirjan käsittely1: Automaattinen asiakirjan suoritustus, automaattinen kääntö3, sivunpäättymisen tunnistin3,
taustan käsittely3, reunan täyttö3, automaattinen värintunnistus, marginaaliasetus
Kuvan laatu1: Harmaasävy- ja mustavalkotasonsäätö, Värisävysäätö, värinpoisto3, merkkien parannus3,
negatiiviskannaus3, reunan korostus3, poista viivoitus3, kohinanpoisto, reikien poisto3
Paperinsyöttö1: Muovikorttitila, siirtotasku, tyhjän sivun ohitus, yksittäisskannaus, dokumentinvalvonta

Paperin paino 50 - 209 g/m2
Erottelukumi: Passiivirulla

Käyttöjärjestelmätuki/ohjaimet
Android ja iOS iPrint&Scan-appsilla
Windows, macOS ja Linux-tuki
TWAIN 2.3, WIA for Windows, ICA for MacOS, Linux (SANE)

Lisätietoja myyjältäsi tai sivultamme www.brother.fi

1 Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
2 Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
3 Vain Windows

