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Създадени за бизнеса
Два нови модела документни скенери се
присъединяват към нашата печелила не една
награда серия
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Brother документни скенери:

Нашият резултат във века на
информацията
Въз основа на 100 годишен опит в бизнеса, Brother е надеждна и новаторска
технологична компания, позната в цял свят.
Brother документните скенери са печелили множество препоръки в индустрията и
престижни награди след изчерпателни лабораторни тестове. Ние предлагаме един
продукт с множество функции, така че да отговори на все по-големите нужди от
дигитализиране в съвременния бизнес.

Сега, два нови модела се присъединяват към серията настолни документни
скенери:

ADS-2200 и ADS-2700W

Настолни документни скенери.
Малки, но силни.
С достъпните и удобни ADS-2200 и ADS-2700W получавате
скорост на двустранно сканиране от 35 стр/мин.
Това позволява на служителите да дигитализират документите си
с 45% по-бързо от предходната еквивалентна серия документни
скенери Brother (скорост 24 стр/мин ADS-2100e/ADS-2600We).
Независимо от високата скорост на сканиране, на
професионално ниво, ADS-2200 и ADS-2700W са с изненадващо
компакти размери. Когато изходната тава е прибрана в тялото на
скенера той има ширина и дълбочина подобна на размерите на
хартия A4. Идеално решение за работни помещения, спестявате
място и сте спокойни за всички важни документи.

Сканиране към различни
видове файлове и
директно към USB памет

Поддържаните файлови формати, които
могат да бъдат сканирани включват PDF
(single, multi, High Compression, searchable1,
Secured, Signed, PDF/A-1b), изображение,
и-мейл и файл, докато при ADS-2700W
може също да се сканира към мрежа, имейл сървър, SFTP и FTP, също и директно
сканиране към мобилно устройство чрез
приложението на Brother iPrint&Scan.
И двата скенера ADS-2200 и ADS-2700W
имат специален USB слот в задната част
на устройството, който позволява
директно сканиране към USB памет без
нужда от връзка с компютър.

Сигурност за документите ...
Полезните дигитални копия
Със скенерите на Brother файловете не са просто изображения, а
използваеми дигитални файлове. ADS-2200 и ADS-2700W идват с
безплатен софтуер за управление на документи и визитни
картички за операционни системи Windows и Мac от Nuance® и
NewSoft® - идеално за създаване, редактиране и споделяне на
PDF файлове.
И двата скенера поддържат OCR функцията (Optical Character
Recognition - Оптично разпознаване на символи), която позволява
дигиталните документи да станат файлове с възможност за
търсене - безпроблемна работа с документите, лесна
организация и достъп на голям обем документи.
Функциите за обработка на изображенията, като премахване на
дупки от перфорации, автоматично обръщане на изображенията
и пропускане на празна страница, създават ясен и четлив текст,
намаляват размера на файла за по-лесно споделяне, като
оптимизират ефективната му употреба и намаляват времето в
ръчна подготовка и коригиране на документите.

Документен скенер ADS-2700W - сензорен
дисплей, безжична и мрежова свързаност
ADS-2700W е надежден и функционален документен скенер на
изгодна цена. Може да избирате от Wi-Fi, мрежова или HiSpeed USB 2.0 свързаност, лесен за ползване LCD цветен
сензорен дисплей, съвместимост с Windows/Mac/Linux,
сканиране към USB хост и др.

Характеристики
Вградени ethernet, безжична мрежа и Hi-Speed USB 2.0 за
безпроблемно свързване с компютри, лаптопи и мобилни
устройства
Безпроблемна работа и лесно създаване на преки пътища
през заключваемия 7.1см LCD цветен сензорен дисплей
Гъвкаво боравене с хартията (включително разписки и
пластични карти) чрез ADF за 50 листа
Скорост на двустранно цветно сканиране от 35 стр/мин/70 ipm
с лесна опция за автоматично стартиране на сканирането
Сканиране към PDF с възможност за търсене, файл, и-мейл, имейл сървър, OCR, изображение, мрежа, SFTP, FTP и USB
Безплатен софтуер за управление на документи и визитни
картички за операционни системи Windows и Mac
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Документен скенер ADS-2200
С бърза скорост на сканиране от 35 стр/мин и възможността
за работа с различни медии, включително двустранни
документи, разписки, касови бележки и дори пластични карти)
удобният ADS-2200 документен скенер е идеално решение за
разнообразните нужди от сканиране на бизнеса.

Характеристики
Гъвкаво боравене с хартията (включително разписки и
пластични карти) чрез ADF за 50 листа
Hi-speed USB 2.0
Скорост на двустранно цветно сканиране от 35 стр/мин/70 ipm
Сканиране към PDF с възможност за търсене, файл, и-мейл,
OCR, изображение и USB
Безплатен софтуер за управление на документи и визитни
картички за операционни системи Windows и Mac
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Лесни за настройка и ползвани от
всички
ADS-2200 и ADS-2700W могат лесно да бъдат настроени и
интегрирани в операционните системи Windows, Мac или Linux
чрез Hi-Speed USB 2.0, а ADS-2700W добавя и жична и безжична
мрежова свързаност, позволяваща множество устройства и отдели
да споделят информацията.
И двата документни скенера от серията са създадени да бъдат
лесни за употреба, дали чрез обикновени бутони (ADS-2200) или
цветен сензорен дисплей (ADS-2700W). С ADS-2700W може да
конфигурирате и бързи бутони, спестявайки време и избягвайки
повтарящите се задачи за управление на документите.

Работа с най-разнообразните и
обемни задачи за сканиране
Автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа може да
бъде заредено едновременно с различна по големина и тежест
хартия (всичко от документи A4 формат до разписки, касови
бележки, формуляри и дори релефни, пластични карти) и да
сканира плавно и безпроблемно цялото съдържание.
Така че, независимо дали става въпрос за ежедневен сбор
двустранни договори или комбинация от различни типове
документи, ADS-2200 и ADS-2700W са създадени за бизнеса и Ви
гарантират качество и надеждност в дългосрочен план.

ADS-2700W

ADS-2200

Характеристики

Общи характеристики
Скорост черно-бяло / цветно двустранно сканиране 35 стр/мин / 70 ipm (300dpi)
50 листа автоматично листоподаващо устройство (ADF) 2
7.1 см цветен LCD сензорен дисплей
Резолюция на сканиране - 600 x 600dpi (оптична) 1200 x 1200dpi (интерполирана)1
Размери (мм) Ш 299 x Д 206 x В 178
Функция защитно заключване (Secure Function Lock 3.0) и заключване от сензорния дисплей

ADS-2200
Свързаност
Hi-Speed USB 2.0
Вградена мрежова свързаност Ethernet 10Base-/100Base-TX
Безжична свързаност: TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)

Сканиране
Поддържаните файлови формати включват PDF (single, multi, High Compression, searchable1,
Secured, Signed, PDF/A-1b), TIFF (BW само), JPEG, (сива скала/цветно)
Сканиране към файл1, и-мейл1, OCR1, изображение1, USB памет (до 64 GB), директно сканиране
към компютър
25 мрежови папки и SFTP/FTP локации, и-мейл сървър, 20 програмируеми преки пътища,
автоматично стартиране на сканирането, продължително сканиране

Работа с хартията

ADS-2700W
Корекция на документ1: автоматично изправяне, автом. обръщане на изображението3, засичане
край на страница3, подобряване на фона3, премахване на ръбове3, автом. засичане на цвят и др.
Качество на изображението1: настройка нивото на черно/бяло, скала на сивото, цветовата гама,
премахване на цвят3, увеличаване на знаците3, обратно сканиране3, подобряване на ръбове3,
премахване на подчертаване3, намаляване на шума, отстраняване на перфорация3
Управление на хартията1: режим пластични карти, скан. с подложка, пропускане на празна
страница, скан. на една страница, Document Event Capture, сканиране 1 към 2 / скан.3 2 към 1
Тегло на хартията - 50-209 gsm
Метод на разделяне - неподвижна ролка

За повече информация относно
Brother мобилни, настолни и
професионални документни
скенери посетете:
www.brother.bg

Поддържани операционни системи / драйвери
iOS/Android iPrint&Scan приложения
Поддържа Windows, macOS и Linux операционни системи
TWAIN, WIA за Windows, ICA за Мac, SANE за Linux

Софтуер
Windows1 iPS за Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup
Mac1 iPS за macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft® Presto!® BizCard OCR /
Remote Setup

Поддържан софтуер за сваляне от Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията
3
Windows® само
1
2

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H.
Представителство за България
жк. София парк, Търг. зона, сграда 16Д, партер, офис 1А
Тел: +3592 958 35 25 / Факс: +3592 850 41 41
www.brother.bg

Всички спецификации са правилни към момента на
отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка
на Brother Industries Ltd.
Имената на марките на продуктите са регистрирани
търговки марки или търговски марки на съответните
компании.

