Compacte
en krachtige
document
scanners
SCAN

WIRELESS

WIRELESS
WIFI

www.brother.be

SCAN

SCAN
FAX

PRINT
WIRELESS

COPY

SCAN

FAX

WIRELESS

Minder papier,
meer efficiëntie
op kantoor
Dagelijkse scantaken worden eenvoudig
met een compacte documentscanner
Papieren documenten kunnen makkelijk
gescand en omgezet worden in digitale
bestanden waardoor de hoeveelheid
papier op kantoor afneemt en uw
documenten beter beveiligd zijn.

De belangrijkste voordelen
Praktisch en compact design
De compacte documentscanners zijn ideaal voor kleine ruimtes.
Ze zijn nauwelijks breder dan een vel A4, waardoor er veel
plaats vrij blijft en een rommelig bureau wordt vermeden.

Ondersteunt verschillende afdrukmedia
De automatische documentinvoer (ADF) van 20 vellen kan
makkelijk papier tot 128g/m² aan. Daarnaast worden plastic
kaarten tot 1,02mm netjes gescand via de speciale gleuf.

Straffe prestaties
Dankzij de scansnelheid tot 25 pagina’s per minuut kunnen uw
documenten op een snelle manier worden opgeslagen naar
een bestand, e-mailserver, USB host, netwerk of als direct scan
naar de PC.
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scanners
voor beperkte
kantoorruimtes

Documenten bewerken met de
meegeleverde topsoftware
Converteer, bewerk en deel makkelijk documenten met de
Nuance Power PDF software die standaard beschikbaar is op
de ADS-1200 en de ADS-1700W en u de flexibiliteit biedt om
wijzigingen aan te brengen waar nodig.

Onderweg documenten scannen
met de ADS-1200
Scan en bewaar uw papieren documenten zelfs wanneer u niet
op kantoor bent. Sluit de ADS-1200 aan op uw laptop en u bent
klaar om documenten te scannen wanneer het u schikt.

Win tijd dankzij snelkoppelingen
met de ADS-1700W
Naar verscheidene locaties scannen is makkelijker dan ooit.
Verlies geen kostbare tijd meer door taken steeds te herhalen
maar gebruik de auto start scan functie. Documenten worden
automatisch gescand van zodra u ze invoert in de ADS1700W. Vaak gebruikte scanbestemmingen kunnen eveneens
worden ingesteld als een "One Touch" snelkoppeling op het
touchscreen.
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Automatische documentinvoer (ADF) tot 20 vellen

Draagbaar te gebruiken met micro-B USB 3.0 voeding
Speciale gleuf voor plastic kaarten
Scan naar PC en USB-host
Inclusief topsoftware Nuance Power PDF
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Aansluiting voor het draadloos netwerk
Auto start scan functie
Speciale gleuf voor plastic kaarten
Tot 20 snelkoppelingen op het kleurentouchscreen van 7,1 cm
Scan naar PC, e-mailserver, netwerk, FTP/SFTP, aangepaste
workflows en USB-host
Inclusief topsoftware Nuance Power PDF
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ADS-1200

ADS-1700W

Specificaties

Documentverwerking





Scansnelheid tot 25ppm / 50ipm in kleur en in zwart-wit (bij 300 dpi resolutie)



Scansnelheid tot 5ppm in kleur en in zwart-wit (voeding via USB)





Automatische documentinvoer (ADF) tot 20 vellen2





Papiergewicht (dikte): 51,8g/m² - 200g/m² (enkel vel), 51,8g/m² – 128g/m² (meerdere vellen of lang papier)





Groote plastic kaarten: 51 x 80mm (min), 55 x 90mm (max). Dikte zonder reliëf tot 1,02mm, met reliëf tot 1,24mm





Documentgrootte (enkel vel): 51 x 51 mm (min), 215,9 x 297 mm (max). Lang papier tot 215,9 x 863 mm





Aanbevolen maximaal scanvolume: tot 1.000 vellen per dag, tot 20.000 vellen per maand
Connectiviteit



Draadloos netwerk TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)





SuperSpeed USB 3.0





Hi-Speed USB 2.0
Scanfuncties







Resolutie tot 600 x 600 dpi (optisch), 1200 x 1200 dpi (geïnterpoleerd)1



Scankwaliteit: aanpassen van z/w-drempel³, grijswaarden en kleurtinten, kleur verwijderen3, randen benadrukken,
compressie, verwijderen van ponsgaten3, correctie van tekens3. Documentcorrectie: automatisch rechtmaken,
detecteer paginaeinde3, automatische beeldrotatie3, verwerking op de achtergrond3, opvullen van randen3, automatische
kleurherkenning, lege pagina overslaan3, marge-instellingen3. Papier hanteren: scannen van één pagina, scan 2 naar 13 ,
modus plastic kaarten



Secure function lock 3.0, vergrendeling touchscreen instellingen



Auto start scan, scan hervatten, doorlopend scannen
Gebruikersinterface




LCD kleurentouchscreen 7,1cm
LED en knoppen
Scanbestemmingen







E-mail1, OCR1, Bestand1, Afbeelding1, USB-stick, Direct scan naar PC



E-mailserver, 25 netwerklocaties en FTP/SFTP, aangepaste workflows, 20 snelkoppelingen op het touchscreen



Ondersteunde bestandsformaten: TIFF (enkel zwart-wit), JPEG (Grijswaarden/Kleur), PDF,
veilige PDF, ondertekende PDF, PDF/A-1b, doorzoekbare PDF1 - A-1a, A-1b,A-2a,A-2b,A-2u,A-3a,A-3b,A-3u
Downloads van software / drivers





Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, Remote Set-up.
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Set-up





Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE



iOS/Android met de iPrint&Scan mobiele app
Toebehoren





Scheidingskussentje. Te vervangen na 10.000 scans of 1 jaar (SP2001C)





Pick-uprol. Te vervangen na 100.000 scans of 1 jaar (PUR2001C)

Vereist software, gratis beschikbaar in het Brother Solutions Centre http://support.brother.com
² Capaciteit varieert naargelang het papiergewicht
³ Enkel voor Windows
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