Suunniteltu
Suurille skannausvolyymeille
Yritysasiakirjojen skannaukseen
PDS-5000, PDS-6000

Skannaa suuret
asiakirjavolyymit nopeasti,
tarkasti ja luotettavasti
digitaaliseen muotoon ja
helposti arkistoitavaksi.

PDS-5000 PDS-6000

Uusi
Ammattikäyttöön suunnattu
asiakirjaskannerimallisto
Erinomaiset paperin- ja kuvankäsittelytoiminnot, sekä
valikoima skannaustoimintoja sarjaskannaukseen,
arkistointiin ja päivittäiseen asiakirjankäsittelyyn.
Tekee toistuvasta skannauksesta nopeampaa ja tehokkaampaa,
säästäen sekä aikaa että resursseja.

• PDS-6000 automaattinen kaksipuolinen väriskannaus jopa 80 		
sivua/min (160 kuvaa/min)
• PDS-5000 automaattinen kaksipuolinen väriskannaus jopa 60 		
sivua/min (120 kuvaa/min)
• Sarjaskannaa useita asiakirjamuotoja samalla kertaa
• Skannaa sähköpostiin, kuvaksi, tekstintunnistukseen, 			
tiedostoon, FTP:lle, SharePoint-palveluun ja verkkokansioon 		
nopeasti arkistoitavaksi & jaettavaksi
• USB 3.0
• Energiaa säästävä LED-valolähde
• Kofax 5.1 VRS Elite-tuki

Älykästä

Suunniteltu

kuvankäsittelyä

Jatkuvaan skannaukseen

Kuvankäsittelytoiminnot tuottavat
selkeitä ja helposti luettavia
dokumentteja, pienentävät
jaettavan tiedoston kokoa ja
parantavat asiakirjan ulkoasua
tulostusta varten.

Työnkulku on sujuvaa, sillä
Ultrasonic monisyöttötunnistin
ja edistyksellinen syöttörulla
takaavat luotettavan monisivuisen
skannauksen.

Nopeaa automaattista skannausta
100
SHEET

ADF

100 arkin ADS
Suurille volyymeille ja
erityyppisille asiakirjoille.

Jopa 80 s/min (160 kuvaa)
80

Digitoi asiakirjasi nopeasti ja helposti.

PDS-5000 PDS-6000

Miksi Brother?
Brother yhdistää uusimman tekniikan yrityksen
tarvitsemiin toimintoihin - käytännöllistä, tehokasta
ja luotettavaa.

Edistyneet skannauksen lisätoiminnot
Ultrasonic
monisyöttötunnistin
Ultrasonic monisyöttötunnistin
tunnistaa mahdolliset syöttövirheet,
joten kaikki sivut skannautuvat eikä
tieto häviä, koska alkuperäiset arkit
säilyvät vahingoittumattomina.

Edistyksellinen
Paperinsyöttömekanismi
Edistyksellinen paperinsyöttömekanismi
mahdollistaa erittäin tehokkaan
paperinsyötön, joka auttaa vähentämään
sisällön häviämistä ja tekee skannauksesta
sujuvaa.

Yritysasiakirjojen skannaukseen
Kuvankäsittely
Kuvanparannus
Poistaa kuvasta ei-toivotut
osat, kuten lävistäjän reiät ja
mustetahrat. Näin tiedostokoko
pienenee jakamista varten, kuva
selkeytyy, luettavuus paranee
ja tekstintunnistuksen (OCR)
luotettavuus lisääntyy.

Multi stream
Tallentaa skannatut kuvat kolmessa
värimuodossa yhtä aikaa (neliväri,
mustavalkoinen ja harmaasävy)
ja tekee arkistoinnista ja käytöstä
joustavaa.

Tyhjän sivun poisto

Toiminnot:

Poistaa tyhjät sivut automaattisesti
säästäen aikaa ja arkistointitilaa sekä
tulostettaessa myös paperia.

Kuvan muutos mustavalkoiseksi,
lävistäjänreikien poisto, reunojen
täyttö, pölynpoisto, taustan käsittely.

Asiakirjan suoristus

Värinpoisto
Poistaa joko tietyn värin tai kaiken
taustavärin, jotta tekstistä tulee
terävämpää ja helppolukuisempaa.

Värintunnistus
Asiakirjoja ei tarvitse lajitella värillisiin
tai mustavalkoisiin, joten säästät
aikaa.

Oikaisee vinoon syötetyt sivut
ammattimaisen ulkoasun luomiseksi.

Toiminnot:Automaattinen asiakirjan
suoristus, automaattinen rajaus,
automaattinen kierto.

Ohjelmisto / Tuki
Kofax 5.1 VRS Elite-tuki
Kofax lisää tekstinlukutoiminnon tarkkuutta, vähentää esivalmistelutyöhön kuluvaa
aikaa ja parantaa skannatun kuvan laatua. Uuden skannerimallistomme Kofaxtuki varmistaa helpon liitettävyyden johtavan skannauskehittäjän ohjelmistoihin ja
järjestelmiin.

Omnipage SE 18
Tehokkaalla
tekstintunnistusohjelmistolla
luot hakukelpoisia digitaalisia
asiakirjoja tallennettavaksi
asiakirjanhallintajärjestelmiin tai
pilvipalveluihin.

TWAIN, ISIS, WIA,
ICA, SANE
Standardiohjaimet mahdollistavat
helpon integroinnin
asiakirjanhallintaohjelmiin ja
-järjestelmiin.

Tekniset tiedot
PDS-5000

PDS-6000

Yleistä
Lukupää

Kaksi CCD-päätä

Muisti

512 Mt

Näyttö

LCD-näyttö, 16 merkkiä x 2 riviä

Valo

LED

Paperinkäsittely
Automaattinen
dokumentinsyöttölaite1

100 arkkia

PDS-5000

OS X v10.8, v10.9, v10.10
tai uudempi

Linux

RedHat9 / Ubuntu 6.06 / Fedora /
OpenSUSE / Mandriva, Debian

Sertifiointi
Kofax

ü

ü

ISIS

ü

ü

WHQL

ü

ü

Paperin
painot (ADS)

Paperi

28 - 400 g/m2

Liitännät

Kortti2,6

Jopa 1,25 mm

Liitäntä

Asiakirjakoko

ADS minimi

51 x 54 mm

ADS, maksimi
Pitkä paperi

5994 mm

300 dpi

2664 mm

600 dpi

666 mm

Windows

Paperinsyötön tunnistin

ü

ü

Ultrasonic monisyöttötunnistin

ü

ü

Skannaus
Suurin tarkkuus
2-puolisen skannauksen
nopeus (A4), väri/
mustavalkoinen

600 x 600 dpi
60 sivua / 120
kuvaa/min
Tarkkuus 300dpi

SuperSpeed USB 3.0 (taaksepäin
yhteensopiva)

Ohjaimet

218 x 356 mm

200 dpi

PDS-6000

Mac

80 sivua/ 160
kuvaa/min
Tarkkuus 300 dpi

TWAIN, WIA, ISIS5

Mac5

TWAIN, ICA

Linux5

SANE

Ohjelmistot
Windows

Mac5

Button Manager V2 / DS Capture
/ OmniPage SE 18 / QuickScan
Pro Trial
DS Capture / PageManager 9

1
Kapasiteetti riippuu paperin painosta 2 Käytettävä oikeita asetuksia ja siirtotaskua 3 Käytettävä laitteen mukana
tullutta ohjelmaa 4 Vain Windows 5 Ladattavissa veloituksetta tukisivultamme: http://support.brother.com 6
Tukee ISO7810 mukaisia reikäkortteja

Skannaustoiminnot3
Skannaa sähköpostiin, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tiedostoon,
FTP:lle, SharePoint-palveluun, ohjelmaan ja tulostimelle

Skannaa sähköpostiin, kuvaksi, tekstintunnistukseen,
tiedostoon, FTP:lle, SharePoint-palveluun, ohjelmaan ja
tulostimelle
Laite
Automaattinen rajaus, asiakirjan suoristus ja tyhjän sivun poisto
Ohjelmisto
Automaattinen värintunnistus, automaattinen kääntö, taustan käsittely,
kuvan muutos mustavalkoiseksi, värinpoisto, jatkuva skannaus,
pölynpoisto, skannatun sivun merkkaaminen, reunojen täyttö,
Multistream, lävistäjänreikien poisto, kuvan jakaminen

PDS-5000

PDS-6000

Mitat
Ulkomitat (leveys x syvyys x
korkeus)
Paino

316 x 187 x 183 mm
4,7 kg

Ympäristö

Järjestelmävaatimukset
Windows

XP/Vista/7/8 tai uudempi

Virtalähde
Tehonkulutus (käyttö)
Tehonkulutus (valmis)
Tehonkulutus (virransäästö)
Tehonkulutus (sammutettu)

100 - 240 V 50/60 Hz
59W
19W
1.6W
0.3W

Melutaso (Skannatessa)

55dB tai vähemmän

Jälleenmyyjä:

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike
Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of
Brother Indstries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective
companies

