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Сканирайте и
управлявайте
документите си
където и да сте

Във все по-дигитален свят често
избираме да разчитаме на познатия
формат на печатен хартиен документ,
независимо дали това е договор,
фактура, разписка или обща офисна
документация.

Когато документите започнат да се трупат, е
предизвикателство да намерите това, от което се
нуждаете, когато имате нужда от него или да намерите
време да ги поставите на правилното място. Използването
на правилната технология означава, че няма да имате
нужда от физическо пространство за да ги съхранявате и
премахва онези ръчни процеси, които могат да отнемат
както време, така и са с по-висока степен на грешка. И е
по-малко времеемка задача.
Мобилните скенери за документи носят нов начин на
работа. Чрез превръщането на хартиените документи в
цифрови файлове се гарантира, че информацията ви е полесна за намиране, по-сигурна и по-удобна за
редактиране и споделяне.

Сканирай в движение

Компактни
мобилни
скенери за
документи

Опростете работния процес
Ергономично проектирани, те са не само практични, а са
направени да се използват там, където ви е най-удобно.
Сканирайте до 15 страници в минута и двустранно с
избрани модели Специализираните вътрешни ролки
удобно обработват всичко - от стандартна хартия A4 до
релефна лична карта и визитки до 1,24 мм.

Удобен и универсален
Малкият отпечатък прави тези устройства перфектен
избор, когато пространството е минимално. Независимо
дали на рецепция, където пространството е ограничено,
или когато сте извън офиса, намаляването на
количеството документи и гарантирането на сигурността
им винаги е от ключово значение.

DSmobile DS-940DW

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-640

Силен помощник
Вашето мощно мултифункционално устройство лесно ще
сканира и запише ясно цифрово копие до избрано от вас
място, включително имейл сървър, директно към
компютър, microSD карта * и мрежа.

* Налична само при DSmobile DS-940DW.

Гамата
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Силен и компактен, перфектен
избор за ефективна работа от
разстояние и без кабели.

Автоматично 2-странно A4 сканиране до 15 стр./мин.
Спестяваща мято система за подаване на хартия "U-път"
Водещ в индустрията софтуер за сканиране на документи, разписки и ЛК
Захранвайте директно от USB 3.0 порт на компютъра
Вградена презареждаща се батерия и четец за карти
Свържете се с безжична мрежа или мобилно приложение Brother

DSmobile DS-940DW

Лесно скраниране в движение
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Лесно за използване и компактно, идеално
решение за двустранно сканиране в движение.

Лек и преносим, сканира документи до A4, както и
пластмасови лични карти и разписки.

2-странно A4 сканиране до 15 стр./мин.

1-странно A4 сканиране до 15 стр./мин.

Спестяваща мято система за подаване на хартия "U-път"

Компактен и преносим

Водещ в индустрията софтуер за сканиране на
документи, разписки и ЛК

Водещ в индустрията софтуер за сканиране на
документи, разписки и ЛК

Захранвайте директно от USB 3.0 порт на компютъра

Захранвайте директно от USB 3.0 порт на компютъра

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-640

Сканиране в
движение по
всяко време
навсякъде

Водещ в индустрията
софтуер
Предлага се като стандарт в цялата
гама, лесно да конвертирате,
редактирате и споделяте документи сега имате гъвкавостта да правите
необходимите промени.

DS-640

DS-740D

DS-940DW

Преглед на спецификациите
Работа с документи
До 15 стр./мин. (USB3.0) A4 цветно и черно-бяло сканиране (при 300dpi резолюция)
2-странно сканиране
U-път система за подаване на хартия 52 - 80 гр. Ширина 74 - 215.9 мм Дължина 105 - 297 мм
35гр. - 270гр. (еденична хартия)
Пластмасова карта (Пейзажно) Ширина - 85.60 мм Дължина - 53.98 мм. Дебелина до 1.00 мм, с релеф до 1.24 мм
Размер на хартията еденична ширина 50.8 - 215.9 мм Дължина 86.4 - 1828.8 мм. Разписки ширина 74 - 79.38 мм
Максимален дневен цикъл на работа: до 100 страници. Максимално месечно до 2,000 страници.

Свързаност
WLAN TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Инфраструктурен режим) IEEE 802.11g (Wi-Fi Директ)
Супер скоростно micro USB 3.0 Тип B

Функции за сканиране
Резолюция на сканиране до 600 x 600dpi (устройство), 1200 x 1200dpi (Драйвер)
Качество на изображението: Настройка на нивото на сивото1, Настройка на нивото на Ч&Б1,2, Коригиране на тона на
цветовете 1, Намаляване на цвета 1,2, Акцент на ръба1,2, Отстраняване на дупките1,2, Подобряване на символите1,2
Корекция на документа: Автоматично премахване на изображение, Откриване на края на страницата, Автоматично
завъртане на изображението1,2, Обработка на фона1,2, Запълване на края1,2, Автоматично разпознаване на цветовете1,
Пропускане на празна страница, Настройка на марж1,2, непрекъснато сканиране1, 2 в 1 сканиране1,2
Автоматично стартиране на сканиране

Потребителски интерфейс
LED, Бутон
LED екран, LED, Бутони

Опции на сканиране
Сканиране до Email1, Сканиране OCR1, Сканиране във файл, Сканиране в картинка1
SD сканиране към устройство: JPEG, PDF чернобяло/цветно. Поддържа 2-32GB micro SD (не е включена)
Поддържани фйлови формати1: Включва JPEG (чернобяло/цветно), PDF, Защитен PDF, PDF за подписване, PDF/A-1b, PDF за
търсене, TIFF (Ч само)

Изтегляне на софтуер / драйвери1

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!®
BizCard Reader 6, BRAdmin Light.
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7
Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit издания), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
Linux: SANE
iOS / Android използвайки iPrint&Scan мобилно приложение

Изисквания към захранването
Захранване на USB
Литиева батерия

Консумативи и аксесоари
Подложка за сканиране за приблизително 500 страници (Опаковка от 2), Парт номер - CS-A3401
Съдържание в кашона: DSmobile устройство, Ръководство за бърза настройка / Ръководство за безопасност на продукта, USB кабел,
Гаранция
1

Всички се поддържат с помощта на софтуер за изтегляне от Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

2

Windows само

Контакт:

www.brother.bg

Brother Central and Eastern Europe Ges.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16Д, партер, офис 1А
Tel: +3592 958 35 25
Fax: +3592 850 41 41

Всички спецификации са верни към момента на отпечатване на брошурата. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd.
Наименованията на продуктите са регистрирани търговски марки на съответните компании.
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