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ADS-2800W 
Asiakirjaskanneri langattomaan ja kiinteään 
verkkoon 



Kaikki verkkoon skannaamaan...

Tieto siirtyy

Toimintolukko (Secure Function Lock) huolehtii 
pääsyhallinnan avulla tietoturvasta ja käyttäjien 
toiminnoista.

ADS 2.0-skannereilla voit skannata erilaisia asiakirjoja, 
kuten eripainoisia paperiarkkeja, värillisiä tai 
mustavalkoisia dokumentteja tai muovikortteja.

ADS-2800W

Brother ADS-2800W asiakirjaskanneri on helppo 

ottaa käyttöön, kestävä toimistokäytössä ja luotettava 

tärkeiden asiakirjojen keskeytyksettömään skannauk-

seen. 

Voit lähettää tärkeät tiedot suoraan skanneristasi 

haluamaasi verkkokansioosi, mikä lisää työnkulun 

tehokkuutta ja tuottavuutta. Suurelta 9,3 cm 

kosketusnäytöltä pääset skannaamaan ohjelmoitaviin 

sijainteihin yhtä nappia painamalla. 

* Voit tarvita Brotherin teknisen tuen apua ja Brother Solutions Interface -palvelun käyttöä. Lisätietoja Brother-myyjältäsi.

Voit kytkeä skannerin jopa 64 Gt ulkoiseen tallennuslait-
teeseen. Skannaus USB:lle-toiminnon avulla teet skan-
natuista asiakirjoistasi kannettavia.   



Ääniaaltoja hyödyntävä monisyöttötunnistin estää syöttöhäiriöt, jotta 
vain yksi arkki menee kerrallaan skannerin läpi. Virhesyötön sattues-
sa käyttäjä saa ilmoituksen ja voi oikaista juuttuneet paperit, mikä 
vähentää asiakirjojen vahingoittumisen ja sivujen katoamisen riskiä. 

Paperinsyöttömekanismin ansiosta skanneri skannaa luotettavasti 
yhden arkin kerrallaan. 
    

ADS-2800W

Kiinteä ja langaton verkko

Värillinen kosketusnäyttö 

Brother Solutions Interface

Nopeaa ja luotettavaa skannausta  

ADS-2800W on todellinen verkkoskanneri, joka ei tarvitse tietokonetta tai erillistä ohjelmistoa. Jaa tietoa tiimien ja osastojen välillä helposti. 

ADS-2800W skannerin kiinteä ja langaton verkkoliitäntä lisää tehokkuutta ja joustavuutta työpisteillesi.

Voit määrittää useimmin käyttämäsi skannausasetuksesi pikakuvakkeiksi 9,3 cm värilliselle kosketusnäytölle.  

Suuretkin työt siirtyvät oikeaan osoitteeseen nappia painamalla.

Brother Solutions Interface (BSI) on ohjelmistoalusta, jolle itsenäiset ohjelmistokehittäjät voivat rakentaa Brotherin laitteita tukevia 

ohjelmistoja. Räätälöidyt valikot ja ikkunat tarjoavat uusia toimintoja: työnkulku paranee ja vältyt turhilta kustannuksilta. 

ADS 2.0-skannerien ulostulotaso ottaa skannatut sivut vastaan. Taso on asetettu kulmaan, jossa paperit päätyvät yhteen siistiin 

pinoon, mikä vähentää asiakirjojen taittumisen riskiä.  Skannausnopeus on jopa 80 kuvaa minuutissa (40 s/min), dokumentinsyöttölait-

teeseen mahtuu jopa 50 arkkia, arkkipainot välillä 27−413 g/cm2. 

toiminnot

Nopea USB 2.0-liitäntä.

ADS-2800W tarjoamat TWAIN- ja ISIS-
skanneriohjaimet parantavat ohjelmistojen välistä 
toimintaa ja kuvankäsittelyä. 

ADS-2800W skannaa suoraan pilvipalveluun, sähköpostiviestin liitetiedostoksi, sähköpostipalvelimelle, tiedostoon, kuvaksi, verkkokan-

sioon, tekstintunnistukseen, SharePoint-palveluun, USB-muistitikulle , FTP:lle ja nettiin. 

Skannaustoiminnot



ADS-2800W tekniset tiedot

coo earth
www.brother.fi

Jälleenmyyjä

Yleistä

Lukupää 2 x CIS (Contact Image Sensor)-lukupäätä 

Ohjauspaneeli - 9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

Skannausnopeus, A4 - Jopa 40 sivua/min (80 kuvaa/min) väri ja mv

Tarkkuus - Jopa 600 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaitteesta), 1200 x 1200 dpi interpoloituna

Toiminnot - skannaa sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tietokoneelle, SharePoint-palveluun, Web Services, USB-muistitikulle, sähköposti-
palvelimelle, appsiin, pilvipalveluun, verkkokansioon, FTP/SFTP-palvelimelle.

Skannausprofiilin tiedostotyypit - PDF (1 tai osasivu, arkistokelpoinen, hakukelpoinen, suojattu, allekirjoitettu), JPEG, TIFF (1 tai osasivu), XPS

Skannausprofiilit [10] skannaus sähköpostipalvelimelle, Web Services [8], appsiin (skannaus Microsoft Office-ohjelmiin, nopea skannaus sähköpostiin, ääriviivakopio, 48 ohjel-
moitavaa pikavalintaa )

Paperin syöttö (kapasiteetti) [6]  50 arkkia  

Paperikoot Leveys 51 x 51 mm, pituus enintään [7] 215,9 x 355,6 mm  

Suurin paperin pituus skannauksessa - 5000 mm

Päivittäinen käyttö [2] - Jopa 3000 sivua

Paperin painot1 - 27 - 413 g/cm2

Muovikortti (paksuus) - Jopa 1,4 mm sis. kohokuviot

Skannaus

Liitännät

Paikallinen liitäntä - USB 2.0, USB

Kiinteä verkkoliitäntä - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (1 Gig), Langaton verkkoliitäntä - IEEE802.11g (Wi-Fi Direct)

Langaton verkkoliitäntä - IEEE802.11g (Wi-Fi Direct)

Ohjaimet ja apuohjelmat

Ohjaimet [5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Automaattinen koon tunnistus , automaattinen oikaisu, tyhjän sivun ohitus, automaattinen värintunnistus, automaattinen kuvankääntö, tausta-ajo, binarisointi, epäterävän merkin 

korjaus, vahvennuksen havaitsija, värin poisto, värisävyn säätö, reunatäyttö, reunojen korostus, marginaalinsäätö, kohinanvaimennus, monisyöttötunnistin, rei’ityksen poisto, hiljainen 

tila, siirtotaskutila, arkin skannaus, muovikorttitila, pilkkuviivojen poisto, sivunloppumisen havaitsija, tiedostonnimi, Brother Solutions Interface, Secure Function Lock (ver 3.0), Active 

Directory -todennus, asetuslukko, WPS, LDAP 

Paperinkäsittely

Windows-ohjelmat - Brother ControlCenter 4, Nuance PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader v. 11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Etäase-
tusohjelma, BRAdmin Professional [3,8]

Muu [4]

Mitat ja paino

Mitat 306 (lev) x 258 (syv) x 250 (kork) mm, paino – 4,5 kg 

[1] 27−39 g/cm² kg painavia asiakirjoja on suositeltava skannata siirtotaskua käyttäen 
[2] Päivittäinen käyttö -arvoa käytetään verrattaessa Brotherin malleja toisiinsa. Parhaiten tarpeeseen soveltuva skannerimalli on sellainen, 

jonka arvo on huomattavasti aiottua päivittäistä käyttöä suurempi. 
[3] Ladattavissa veloituksetta osoitteesta http://support.brother.com/
[4] Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa
[5] Osa ohjaimista on ladattavissa erikseen tai lataaminen vaatii kirjautumisen
[6] Syöttölaitteen kapasiteetti riippuu asiakirjapapereiden paksuudesta
[7] A4−A3-kokoiset asiakirjat skannataan (yksipuolisesti) käyttäen siirtotaskua 
[8] Vaatii internetyhteyden
[9] Vain Windows
[10] Vain Windows ja Mac

Mac-ohjelmat [3]  - Brother ControlCenter2, ABBYY FineReader Professional Edition, Etäasetusohjelma
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