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Eenvoudig scannen,
waar u ook bent
Zijn kleine formaat en compacte ontwerp
maken van de DS-640 de ideale oplossing voor
werkplekken met beperkte ruimte en voor
professionals onderweg. Scan, bewaar en deel
eenvoudig uw documenten.

DS-640

Belangrijkste
eigenschappen

• Scan tot 15 A4-pagina’s per minuut
• Rechtstreekse voeding via een USB 3.0-poort
• Scan A4-documenten, bonnetjes en identiteitskaarten
• Compatibel met Windows en Mac
• Licht en compact voor een perfecte mobiliteit

Performant en autonoom
Met de DS-640 kunt u eenvoudig informatie scannen, opslaan en delen. Dit model is een echte
aanwinst voor mobiele professionals of voor personen met weinig ruimte.
Zorg ervoor dat uw informatie gemakkelijk te vinden, te bewerken en te delen is door papieren
documenten om te zetten in digitale bestanden.

Lichtgewicht en compact
De DS-640 scanner past gemakkelijk in uw computertas en laat u toe om te scannen waar en
wanneer u maar wilt.

Scan verschillende media
De DS-640 is ontworpen om een breed scala aan documenten te scannen, zoals A4-documenten,
ID-kaarten of tickets.
Dankzij een geïntegreerd rollersysteem worden uw documenten perfect gescand, waardoor
hoogwaardige digitale bestanden worden gecreëerd.
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Algemeen

Scannen

Technologie
Single CIS
(Contact Image Sensor)

Lokale interface
Super Speed micro USB 3.0
Type B of micro USB 2.0 Type B

Productomschrijving
Mobiele scanner voor
losse vellen

Lichtbron
LED

Scansnelheid A4 kleur en
zwart-wit (enkelzijdig)
Tot 15 ppm5
(pagina’s per minuut)

Optische scanresolutie
Tot 600 x 600 dpi
(dots per inch)
Geïnterpoleerde
scanresolutie2
Tot 1.200 x 1.200 dpi
(dots per inch)

Bedieningspaneel
LED-indicatoren, knoppen

Kleurintensiteit
48-bits kleurenverwerking
(invoer)
24-bits kleurenverwerking
(uitvoer)
Grijstinten
256 niveaus (8 bits)

Scanner drivers

Windows®4
TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(32 & 64 bit edities)
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Macintosh
ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x,
10.14.x

Linux
SANE

Software2 voor
Windows®

iPS voor Windows PC
Gebruiksvriendelijke
scansoftware van Brother om
documentworkflows te beheren

Kofax Power PDF Standard
v3
PDF editor ontworpen voor
maximale productiviteit

Nuance® PaperPort SE 14
Software om documenten te
beheren en delen

Remote Setup
Laat de gebruiker toe om de
instellingen van de scanner
vanaf de PC te wijzigen

NewSoft® Presto!®
BizCard 6
Een complete oplossing voor
contactbeheer waarmee
u de contacten van uw
business cards kunt scannen,
bewerken en synchroniseren
met verschillende
softwaretoepassingen voor
contactbeheer.

iPS voor macOS
Gebruiksvriendelijke
scansoftware van Brother om
documentworkflows te beheren

Remote Setup
Laat de gebruiker toe om de
instellingen van de scanner
vanaf de PC te wijzigen

Software2 voor
macOS

NewSoft® Presto!®
BizCard 7
Een complete oplossing voor
contactbeheer waarmee
u de contacten van uw
business cards kunt scannen,
bewerken en synchroniseren
met verschillende
softwaretoepassingen voor
contactbeheer.

Brother behoudt zich het recht voor om
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk
van Brother Industries Ltd. De merk- en
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.
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Scanfuncties

Ondersteunde formaten2
TIFF (enkel zwart-wit),
JPEG (grijswaarden/kleur), PDF,
Beveiligde PDF, Ondertekende
PDF, PDF/A-1b, Doorzoekbare
PDF.
Scan naar Email2
Scan documenten als een
bijlage naar uw e-mailapplicatie
met de meegelevede software.
Scan naar OCR2
Scan documenten
rechtstreeks naar uw
tekstverwerkingsprogramma.
Scan naar Bestand
Scan naar een bestand op de
computer met de meegeleverde
software.
Scan naar Afbeelding2
Open uw scan in
een programma voor
beeldbewerking naar keuze.
Aanpassen van de diffusie
(grijs)2
Met deze functie kunt u de
helderheid en het contrast
aanpassen voor het creëren van
afbeeldingen met grijswaarden.
Aanpassen van z/wdrempel2,3
Met deze instelling kunt u de
beeldkwaliteit aanpassen bij
scannen in de modus Zwartwit. Bij hogere waarden neemt
de hoeveelheid zwart in de
gescande afbeelding toe en
bij lagere waarden neemt de
hoeveelheid wit toe.
Aanpassen van kleurtint2
Hiermee kunt de helderheid, het
contrast en de gammawaarde
aanpassen tijdens het scannen
van zowel zwart/wit- als
kleurenafbeeldingen.
Kleur verwijderen2,3
Hiermee selecteert u een
kleur die u uit de gescande
afbeelding wilt verwijderen.

Randen benadrukken2,3
Hiermee maakt u de tekens van
het origineel scherper.
Perforatiegaten
verwijderen2,3
Maak de paginaranden schoon
door perforatiegaten van
de gescande afbeelding te
verwijderen.
Correctie van tekens2,3
Hiermee corrigeert u
onderbroken of onvolledige
tekens in het origineel om ze
beter leesbaar te maken.
Zwart-Wit-inversie2,3
Met deze functie kunt u een
geïnverteerde versie van de
gescande zwart/wit-afbeelding
maken.
Automatisch rechtmaken6
Het apparaat corrigeert scheve
afbeeldingen automatisch.
Detecteer pagina-einde
Hiermee wordt het paginaeinde gedetecteerd en wordt
de lengte van de pagina
automatisch bijgesteld
als het document korter
is dan de geselecteerde
documentgrootte.
Beeld draaien2,3
Hiermee kunt u de stand van
het document wijzigen op basis
van de stand van de tekst als
Automatisch is geselecteerd.
Lege pagina overslaan2
Verwijder de lege pagina’s
van het document uit de
scanresultaten.
Verwerking op de
achtergrond2,3
Verwijder de basiskleur van
documenten en voorkom dat
er tekst of afbeeldingen van de
achterzijde van het document in
de scan zichtbaar zijn.
Opvullen van randen2,3
Hiermee vult u de vier randen
van de gescande afbeelding
met de geselecteerde kleur en
breedte in.
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Automatische kleurdetectie2
Als u de schuifregelaar op een
hogere waarde instelt, is de
kans groter dat het apparaat
vaststelt dat het document een
kleurendocument is.
Marge-instellingen2,3
Met deze functie kunt u een
specifieke marge aan de rand
van de afbeelding toevoegen of
juist verwijderen.
Doorlopend scannen2
Selecteer deze functie als u
meer documenten wilt scannen
met dezelfde instellingen nadat
de huidige scan is voltooid.
2 naar 1 Scan2,3
Breng een document van
twee pagina’s samen naar één
pagina.
1 naar 2 Scan2,3
Verdeel een document van één
pagina over twee pagina’s.
Streepjescodedetectie3
Het apparaat leest de
streepjescode die op de
gescande afbeelding is
afgedrukt. Geef het type
streepjescode op en het gebied
waar gezocht moet worden.
Gebruik voor het scannen
en lezen van barcodes een
toepassing van derden. Het
TWAIN-stuurprogramma
ondersteunt het scannen van
barcodes niet.
Modus hulpblad2
Gebruik het hulpblad (niet
meegeleverd) om belangrijke
documenten, dun papier of
papier met een onregelmatige
vorm (knipsels) te scannen.
JPEG-compressie
De kwaliteit instellen voor
de JPEG-afbeelding die
moet worden opgeslagen.
Gebruik voor deze functie
een toepassing van derden.
Het TWAIN-stuurprogramma
ondersteunt de modus
Schijfbestand niet.

Brother behoudt zich het recht voor
om specificaties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Brother is een
geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. De merk- en productnamen
zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.

Geschikte
documenten

Formaat enkelzijdige scan
Breedte 50,8 - 215,9 mm
Lengte 86,4 - 1828,8 mm

Gewicht
35 - 270 g/m² (enkel vel)
Formaat bonnen
Breedte 74 - 79,38 mm
Lengte 105 - 355,6 mm

Toebehoren

Meegeleverd
DS scanner,
installatiehandleiding,
handleiding productveiligheid,
USB-kabel, garantie

Optioneel
CS-A3401- hulpblad voor 500
scans (pack met 2 hulpbladen)

Afmetingen en
gewicht

Met karton (BxDxH)
377 x 162 x 76 mm
845 g

Enkel scanner (BxDxH)
301 x 50,6 x 36,8 mm
466 g

Gebruiksduur

Maximum per dag
Tot 100 vellen

Maximum per maand1
Tot 2.000 vellen

Milieu

Stroomtoevoer
USB

Energieverbruik
(uitgeschakeld)
0,01W

Energieverbruik (scannen)
2,3 W
Energieverbruik (gereed)
1,3 W

Geluidsdruk
Scannen - 42dB
Gereed – onhoorbaar

Formaat kaarten
Plastic kaart (landschap)
Breedte - 85,60 mm
Lengte - 53,98 mm
Dikte kaarten
Plastic kaart tot 1,00 mm
Met reliëf tot 1,24 mm

Energiebesparende modus
Hierdoor kan de scanner
minder energie verbruiken
wanneer deze niet wordt
gebruikt

Geluidsniveau
Scannen - 53dB
Gereed – onhoorbaar

1.

Het maximaal aantal gescande pagina’s per maand kan worden gebruikt om de duurzaamheid van soortgelijke Brother producten te vergelijken.
Voor een maximale levensduur van de scanner, kiest u best een scanner met een gebruikscyclus die uw scanvereisten ver overtreft.

2.

Ondersteund met downloadbare software van het Brother Solutions Center http://solutions.brother.com

3.

Enkel Windows

4.

Windows Server: enkel support voor scanner driver

5.

Vereist de verbinding van een Super Speed micro USB 3.0 Type B kabel met een USB 3.0 poort

6.

Kan documenten scannen tot Legal formaat (300 dpi)

Samen werken we aan een beter milieu
Brother Earth staat voor de toewijding van Brother aan een duurzame
ontwikkeling en illustreert het engagement van de Brother Group om
het milieu te beschermen. Meer informatie:
www.brotherearth.com

DS-640 I Pagina 5

Brother behoudt zich het recht voor om
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk
van Brother Industries Ltd. De merk- en
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.

