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Langaton työpöytäskanneri 
asiakirjaskannaukseen
ADS-2700W

WIRELESS



Liitä kiinteään tai langattomaan verkkoon toimiston 
yhteiseksi skanneriksi 
ADS-2700W tarjoaa sekä kiinteän että langattoman verkkoliitännän. Voit skannata 
myös suoraan verkkokansioon, joten tärkeät asiakirjasi ovat helposti kaikkien verkon 
käyttäjien ulottuvilla.

Toiminnot löytyvät 7,1 cm leveältä kosketusnäytöltä 
helposti
Värillisellä kosketusnäytöllä voit käyttää ohjelmoitavia skannausprofiileja, jotka 
nopeuttavat asetusten tekoa ja vähentävät henkilökunnan koulutukseen kuluvaa 
aikaa. Suojatun toiminnon lukko -toiminnolla voit parantaa tietoturvaa ja rajata 
tiettyjen toimintojen käyttöoikeutta. 

• Monipuoliset liitännät: Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Hi-
Speed USB 2.0

• Yksinkertainen käyttää 7,1 cm värillisellä kosketusnäytöllä ja 
ohjelmoitavilla toimintonäppäimillä

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

• Skannaus käynnistyy automaattisesti

• 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) syöttää 
A4-sivuja, muovikortteja ja kuitteja

• Skannaa moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten hakukelpoiseksi 
PDF:ksi, tiedostoon, sähköpostipalvelimelle, tekstintunnistukseen, 
FTP/SFTP-palvelimelle ja USB-muistitikulle

• Tarkkuus jopa 1200 x 1200 dpi (interpoloituna)

• Mukana tunnetut asiakirjanhallinta- ja käyntikorttiohjelmistot 
Windows- ja Mac-ympäristöön 

Tärkeimmät 
ominaisuudet:

Langaton 35 sivua 
minuutissa skannaava 
asiakirjaskanneri 
kosketusnäytöllä
ADS-2700W
Nopea. Helppokäyttöinen. Suunniteltu yrityksille..

Kosketusnäytöllinen ja monipuoliset toiminnot tarjoava 
ADS-2700W-asiakirjaskanneri on helppo integroida 
verkkoon, joten kaikki tiimien jäsenet voivat helposti 
digitoida yrityksenne tärkeitä asiakirjoja. 
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Yleistä Skannaustekniikka Kaksi 
CIS (Contact Image Sensor)-
lukupäätä

Muotoilu
Kompakti työpöytäskanneri 
yksittäisten arkkien 
skannaukseen
Liitännät
Hi-Speed USB 2.0, USB-
isäntä (USB-
muistitikkupaikka, max. 64 Gt

Kellon 
varakäynti
Jopa 24 tuntia

Verkkoliitäntä
Kiinteä verkko 10Base-
T/100Base-TX, 
langaton verkko IEEE 
802.11b/g/n 
(infrastruktuuritila

Skannaus

1  Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyden vertailuun. Skanneri 
   kestää käytössäsi pitkään, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi
2  Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
3  Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4  Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5  A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7  Vain Windows ja Mac
8  Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. 
     Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9  Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta
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Vakioskannausnopeus (A4)
Jopa 35 väri- ja 
mustavalkosivua minuutissa 

2-puolinen
skannausnopeus (A4)
Jopa 70 kuvaa minuutissa
(35 sivua minuutissa),
väreissä ja
mustavalkoisena

Skannauksen 
käynnistymisaika arkin 
asettamisesta
Noin 1,5 sekuntia

Lämpenemisaika 
(lepotilasta)
5 sekuntia (USB)
19 sekuntia (verkko)

Skannaustarkkuus 
(optinen)
Jopa 600 x 600 dpi
(pistettä tuumalle)

Skannaustarkkuus 
(interpoloituna)3

Jopa 1200 x 1200 
dpi (pistettä tuumalle)

Värien määrä
48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit

Harmaasävyt
256 
harmaasävyä 
(8 bittiä)

Ohjauspaneeli
7,1 cm värillinen 
nestekidenäyttö, 
merkkivalot, näppäimet
Lukupään valo
LED-rivi

Skannaustoiminnot Tuetut tiedostomuodot
TIFF (vain mv), JPEG 
(harmaasävy/värikuva), PDF, 
suojattu PDF, allekirjoitettu 
PDF, PDF/A-1b, 
hakukelpoinen PDF3

Suora skannaus
Skannaa suoraan USB-
muistitikulle ja tietokoneelle
ohjainta asentamatta
Ohjelmoitavat 
toimintonäppäimet
Voit luoda jopa 20 
pikanäppäintä usein 
käytettäviä skannaustoimintoja 
varten

Skannaa 
sähköpostipalvelimelle 
Skannaa tiedostoksi joka 
lähetetään sähköposti-
palvelimen kautta eteenpäin

Skannaa 
tekstintunnistukseen3

Skannattu kuva muutetaan 
muokattavaksi tekstiksi, joka 
siirretään tekstinkäsittely-
ohjelmaasi muokkausta 
varten 

Skannaa tiedostoon3

Skannaa tiedostoksi joka 
talletetaan tietokoneeseesi

Skannaa kuvaksi3
Skannattu kuva siirretään 
kuvankäsittelyohjelmaasi 
muokkausta varten

Skannaa 
verkkokansioon
Skannaa tiedostoksi, joka 
talletetaan verkossa olevaan 
kansioon (ilman tietokonetta)

Skannaa SFTP/FTP-
palvelimelle
Skannaa suoraan 
SFTP/FTP-palvelimelle

Skannausprofiilit7

Voit luoda valmiiksi jopa 25 
verkko-, FTP- ja SFTP-
palvelinasetusta 

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries 
Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

http://support.brother.com/


Windows-
ohjelmat2

iPS for PC Win
Helppokäyttöinen Brotherin 
skannausohjelmisto 
kuvankäsittelyn lisätoiminnoin

Nuance® PaperPort 14 SE 
Asiakirjanhallinta- ja -
välitysohjelma

NewSoft® Presto!® BizCard  
OCR
Ohjelma 
käyntikorttien 
hallintaan

Mac-ohjelmat2 iPS for macOS
Helppokäyttöinen Brotherin 
skannausohjelmisto 
kuvankäsittelyn lisätoiminnoilla

NewSoft® Presto!® 

PageManager®

Asiakirjanhallinta- ja -
välitysohjelma

NewSoft® Presto!® 

BizCard OCR  
Ohjelma 
käyntikorttien 
hallintaan
Etäasetusohjelma
Voit tehdä skannerin 
asetukset tietokoneelta 
käsin

Skanneriohjain2 Windows®9

TWAIN 2.3, WIA
Windows 10®

(32 & 64 bit versiot)
Windows 8®

(32 & 64 bit versiot)
Windows 7®

(SP1 32 & 64 bit versiot)  
Windows XP® (32 bit SP3 
versio)  Windows® Server 
2012,  2012R2, 2008R2(SP1)

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA  
macOS 10.10.x, 10.11.x,  
10.12.x

Linux
SANE

Etäasetusohjelma
Voit tehdä skannerin 
asetukset tietokoneelta 
käsin

Paperit

1  Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyden vertailuun. Skanneri kestää   
käytössäsi pitkää, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi

2  Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
3  Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4  Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5  A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7  Vain Windows ja Mac
8  Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. 

Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9  Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries Ltd. 
rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

SivuADS-2700W  I  4

Syöttö- ja 
ulostulotaso
Jopa 50 arkkia4

Paperikoko5

Leveys 51 - 215,9 mm, 
pituus 51 - 355,6 mm

Pitkä paperi8
Leveys 51 - 215,9 mm, 
pituus 5000 mm

Paperin paino
50 - 209 g/m2

Muovikortti
Suurin paksuus 1,32 mm 
sis. kohokuviot

Brother-appsit
mobiililaitteille

iPrint&Scan

Skannaa suoraan Android, 
iOS tai Windows Mobile -
mobiililaitteisiin



Kuvan laatu

1  Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyden vertailuun. Skanneri kestää   
käytössäsi pitkää, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi

2  Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
3  Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4  Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5  A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7  Vain Windows ja Mac
8  Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. 

Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9  Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries Ltd. 
rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
.
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Reunan korostus6

Tee tekstistä 
helppolukuisempaa lisäämällä 
sen terävyyttä ja tummuutta

Kohinanpoisto
Selvennä kuvaa poistamalla 
kuvasta naarmut ja 
mustepisarat
Poista viivoitus6

Poistaa sivulta vaaka- tai 
pystyviivoituksen halutulta 
alalta
Pakkaus6

Pienennä skannatun 
kuvatiedoston kokoa, jotta 
muistiin mahtuisi enemmän 
kuvia

Reikien poisto6

Poista kansioreikien kuvat 
skannattujen sivujen reunoilta

Merkkien parannus6

Tee tekstistä 
helppolukuisempaa lisäämällä 
sen terävyyttä ja tummuutta
Negatiiviskannaus6

Käännä kuvan värit, mustasta 
tulee valkoista ja valkoisesta 
mustaa

Harmaasävy- ja 
mustavalkotasonsäätö
Liian tummaa tai vaaleaa 
kuvaa voi parantaa 
muuttamalla kuvan 
tummuutta.

Värisävysäätö
Voit säätää värikuvan 
kirkkautta, kontrastia ja 
gamma-arvoa
Värinpoisto6

Voit poistaa skannatusta 
kuvasta minkä tahansa 
punaisen, sinisen tai vihreän 
sävyn

Asiakirjankorjaus Automaattinen 
asiakirjansuoristus
Oikaisee skannauksessa 
vinoon menneen kuvan

Sivun päättymisen 
tunnistin6

Havaitsee automaattisesti 
sivun päättymisen ja 
muuttaa sivukokoa 
vastaavasti, kun asiakirja on 
lyhyempi kuin sille valittu 
sivukoko
Automaattinen kääntö6

Asiakirja voidaan syöttää 
miten päin vain. Kuva 
kääntyy automaattisesti 
tekstin suunnan mukaiseksi

Taustan käsittely6

Poistaa skannatusta kuvasta 
tarpeettomat värit, rypyt ja 
varjot

Reunan täyttö6

Määrittää kuvan kehyksen 
paikan ja värin

Automaattinen 
värintunnistus
Tunnistaa automaattisesti 
onko skannattava asiakirja 
värillinen vai 
mustavalkoinen, värin 
kynnysarvo säädettävissä

Tyhjän sivun ohitus
Jättää skannaamatta 
sivut joilla ei ole tekstiä, 
kynnysarvo 
säädettävissä

Marginaaliasetus
Voit määrittää kuvan 
jokaiseen reunaan 
marginaalin

Paperinsyöttö Yksittäisskannaus
Syöttää yhden sivun 
kerrallaan vaikka 
syöttölaitteessa olisi useita 
arkkeja

Siirtotasku
Mahdollistaa jopa A3-
kokoisten asiakirjojen 
skannaamisen (taitettuna)

Jatkuva skannaus3 

Jatkaa skannausta samoilla 
asetuksilla, kun 
syöttölaitteeseen lisätään 
uusia asiakirjoja

Muovikorttitila
Skannaa myös 
muovikortteja, kuten 
ajokortteja tai luottokortteja

1 kahdelle-skannaus6

Sivu jaetaan siten että 
yksittäiset kuvat skannataan 
kukin omaan tiedostoonsa

2 yhdelle-skannaus6

Tallentaa 2-puolisen asiakirjan 
yksisivuiseksi kuvatiedostoksi

Automaattinen käynnistys
Vähentää skannauksen 
käynnistämiseen kuluvaa aikaa 
toistuvissa skannaustöissä.

Dokumentinsyöttömekanismi
Vähentää riskiä asiakirjan 
vahingoittumiseen skannauksen 
aikana 



Lisävarusteet ja 
tarvikkeet

Pakkauksen sisältö
ADS-skanneri, irrotettava 
syöttölaite, sähköjohto, 
verkkolaite, pikaopas, 
tuotteen turvaohjeet, 
takuukortti (ei kaikissa 
maissa). USB-kaapeli ei 
sisälly pakkaukseen.

Paperinsyöttörullasarja 
1 erottelutela, 
2 paperinsyöttörullaa, 
1 jarrutela. 
Rullien kestoikä 100000 
sivua. 
PRK-A3001

Siirtotasku 
(2 kpl pakkaus) 
Käyttöikä: 500 skannausta.
CS-A3301

Mitat ja painot Pakkaus: 
393 x 245 x 286 mm  3,8 Kg

Laite syöttölaitteella: 
299 x 206 x 178 mm  2,6 Kg

Laite ilman 
syöttölaitetta: 
299 x 145 x 141 mm

Käyttösuositus

1  Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyden vertailuun. Skanneri kestää   
käytössäsi pitkää, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi

2  Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
3  Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4  Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5  A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7  Vain Windows ja Mac
8  Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. 

Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9  Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries Ltd. 
rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

ADS-2700W  I  6Sivu 

Maksimi päivittäinen 
skannausmäärä: 
Jopa 3000 arkkia

Maksimi kuukausittainen 
skannausmäärä1: 
Jopa 60 000 arkkia

Ympäristö Sähköliitäntä
Verkkolaite:
100 - 240 V 50/60 Hz
Skanneri: 
24 V 1,0 A tasavirtaa

Tehonkulutus:
Skannaus: 23 W

Valmiustila: 
6,6W

Säästötila: 
1,0W

Sammutettu: 0,1W

Melutaso –äänenpaine 
Skannaus– 49dB  
Valmiustila – ei kuulu

Melutaso 
Skannaus – 62dB  
Valmiustila –  ei kuulu

Virransäästötila
Laite sammuttaa itsensä, kun 
sitä ei käytetä

Energy Star-ympäristömerkki 
Kyllä



Verkonhallinta WWW-pohjainen hallinta
Ota laitteeseen yhteyttä 
verkon kautta nettiselaimella

BRAdmin Light2,6

LAN- ja WAN-verkkojen 
hallintaan

Osoitekirja

1  Suurinta kuukausittaista skannausmäärää voidaan käyttää eri Brother-laitteiden kestävyyden vertailuun. Skanneri kestää   
käytössäsi pitkää, kun valitset mallin, jonka käyttösuositus ylittää skannausvaatimuksesi

2  Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä http://support.brother.com
3  Käytettävä tukisivulta ladattavaa Brotherin ohjelmaa
4  Kapasiteetti riippuu paperin paksuudesta
5  A4-kokoa suuremmat, mutta A3-kokoa pienemmät asiakirjat voidaan skannata (yksipuolisena) siirtotaskua käyttäen
6 Vain Windows
7  Vain Windows ja Mac
8  Voit skannata A4-asiakirjoja pidempiä asiakirjoja. 

Brotherin Twain-skanneriohjainta käytettäessä suurin skannauspituus on 5000 mm.
9  Windows Server-ympäristössä tuetaan vain skanneriohjainta
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Osoitekirja
300 muistipaikkaa 
sähköpostiosoitteille

Ryhmät
Voit luoda jopa 20 ryhmää 
sarjalähetystä varten

Verkko ja tietoturva Kiinteä verkkoliitäntä 
Vakioliitäntä 10Base-
T/100Base-TX

Langaton verkkoliitäntä 
TCP/IP (IPv4) IEEE 
802.11b/g/n (Infrastruktuuritila

Wi-Fi DirectTM

Skannaa langattomasti ilman 
langattoman verkon 
liityntäpistettä (tukee sekä 
automaattista että 
manuaalista tilaa)

Verkkoprotokollat
TCP/IP (IPv4)

IPv4
ARP, RARP, DHCP,
APIPA(Auto
IP), WINS/NetBIOS name  
resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
SMTP Client, FTP Client, 
CIFS  Client, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/  HTTPS server, ICMP, 
Web  Services (skannaus), 
SNTP Client
Kiinteän verkon 
tietoturva
SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(HTTPS), SNMP v3, TLS  
(SMTP), 802.1x (EAP-
MD5,  EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS,  EAP-TTLS)

Langattoman verkon 
tietoturva
WEP 64/128 bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK  
(AES), SMTP-AUTH,
SSL/TLS  (HTTPS), TLS 
(SMTP), SNMP  v3, 802.1x 
(EAP-FAST, PEAP,  EAP-
TLS, EAP-TTLS)

Langattoman verkon 
asennus
Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)

IP Filter
Rajoita verkkoliikennettä 
tiettyihin verkko-osoitteisiin

Secure Function Lock 3.0  
Voit rajata yksittäisen 
käyttäjän tai käyttäjäryhmän 
oikeutta käyttää tiettyjä 
toimintoja ja rajoittaa 
käyttöoikeutta verkon kautta 
salasanalla. Tunnistaa myös 
tietokoneen käyttäjänimen.

Asetuslukko
Suojaa laitteen näytöllä 
tehtävät asetukset salasanalla.

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries 
Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 



Työskennellään yhdessä paremman ympäristön puolesta
Brotherin vihreä tavoite on selkeä. Me uskomme vastuun 
kantamiseen, kunnioittavaan toimintaan ja positiiviseen 
vaikuttamiseen. Haluamme osaltamme auttaa rakentamaan 
kestävään kehitykseen suuntautunutta yhteiskuntaa. Kutsumme tätä 
lähetystapaa nimellä BrotherEarth
www.brotherearth.com

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä 
painoon. Brother on Brother Industries Ltd. 
rekisteröimä tavaramerkki. Mainitut 
tuotemerkit tai niiden valmistajien nimet 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

http://www.brotherearth.com/
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