Спецификации
PDS-5000

PDS-6000

Общи характеристики

PDS-5000

PDS-6000

Kofax

ü

ü

ISIS

ü

ü

WHQL

ü

ü

Сертификати

Сензор за изображение

Dual CCD

Памет

512 MB

Дисплей

16 x 2 реда LCD

Светлина

LED

Свързаност

Боравене с хартията

Интерфейс

ADF капацитет1

100 листа

SuperSpeed USB 3.0
(съвместим с предишни версии)

ADF тегло
на медиа

Хартия

28 to 400 gsm

Драйвери

Карта

2,6

Up to 1.25mm

Windows

Размер
документ

ADF минимум

51 x 54 mm

Mac5

TWAIN, ICA

ADF максимум

218 x 356 mm

Linux5

SANE

Дълъг
документ

200 dpi

5994 mm

Софтуер

300 dpi

2664 mm

Windows

600 dpi

666 mm

Сензор за засядане на хартия

ü

ü

Mac5

Ултразвуков сензор за хартията

ü

ü

Скенер

Сканиране

Размери (Ш x Д x В)

Макс. резолюция

600 x 600 dpi

Скорост двустранно сканиране
(А4) цветно / черно-бяло

60 стр/мин /
120ipm @300dpi

80 стр/мин /
160ipm @300dpi

Функции Сканиране към

3

TWAIN, WIA, ISIS5

Button Manager V2 / DS Capture
/ OmniPage SE 18 / QuickScan
Pro Trial
DS Capture / PageManager 9

316 x 187 x 183 мм

Тегло

4.7 кг.

Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията, 2 Изисква определени режим и носител,
Изисква софтуер дошъл в комплект със скенера, 4 Само Windows, 5 Опционално за сваляне
от Brother Solutions Centre http://support.brother.com, 6 Поддържа ISO07810.
1
3

Сканиране към и-мейл / изображение / OCR / файл / FTP / мрежа
/ SharePoint / приложение / устройство

Функции Обработка на изображението
Скенер
Автоматично изрязване, Автоматично завъртане,
Пропускане на празна страница
Софтуер
Автоматично откриване на цвят, авто. завъртане на
изображението, премахване на цветен фон, премахване на
цвят, продължително сканиране, филтриране, добавяне на
персонализирана информация към документа, премахване на
петна, изчистване на ръбовете, промяна на цвета, отстраняване
на перфорация, разделяне на изображенията

Системни изисквания
Windows

XP/Vista/7/8 или по-висока

Mac

OS X v10.8, v10.9, v10.10
или по-висока

Linux

RedHat9 / Ubuntu 6.06 / Fedora /
OpenSUSE / Mandriva, Debian

Околна среда
Захранване
Консумация на ел. енергия
(работен режим)
Консумация на ел. енергия
(Режим Готовност)
Консумация на ел. енергия
(Режим пестене на енергия)
Консумация на ел. енергия
(Изключен)
Ниво на налягане на шума
(Сканиране)

AC 100V до 240V, 50/60Hz
59W
19W
1.6W
0.3W
55dB или по-малко

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България, жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка
на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски
марки на съответните компании.

Бизнес
документни скенери
Създадени за

голямо натоварване
PDS-5000, PDS-6000

Бързо, точно и надеждно
дигитализиране на
множество документи

Бизнес документни скенери

PDS-5000 PDS-6000

Новата професионална
серия документни скенери
Безпроблемна работа с хартията, допълнителна
обработка на изображенията и множество удобни
функции за сканиране и архивиране на голям обем
документи.

Интелигентна

Създадени

обработка на
изображенията

за голямо натоварване
Безпроблемна работа
и надеждно сканиране
на голям обем документи
чрез ултразвуковия сензор
за хартията и подобрените
поемащи ролки.

Функциите за обработка на
изображенията създават ясни,
четливи документи, намаляват
размера за по-лесно споделяне
и правят съдържанието чисто
за печат.

Направете сканирането по-бързо и бъдете
по-ефективни. Спестете време и средства.

• PDS-6000 до 80 стр/мин (160ipm) автоматично двустранно цветно сканиране
• PDS-5000 до 60 стр/мин (120ipm) автоматично двустранно цветно сканиране
• Едновременно сканиране на различни медии
• Сканиране към и-мейл, изображение, OCR, файл, FTP, SharePoint и мрежова папка
• USB 3.0
• LED осветление
• Kofax 5.1 VRS Elite съвместимост

Бързо автоматично сканиране
100

100 листа ADF
За множество и смесени
документи за сканиране.

До 80 стр/мин (160ipm)
80

Бързо и лесно конвертиране
на документи.

Бизнес документни скенери

PDS-5000 PDS-6000

Обработка на изображението

Защо Brother?
Brother съчетава в себе си най-новите
технологии с нужните за бизнеса функции практичност, ефективност и надеждност.

Допълнителни функции за сканиране
Ултразвуков
сензор за хартията
Ултразвуков сензор, който
предотвратява сканирането
на повече от един лист при
подаването на хартията,
за да сте сигурни, че няма
да имате пропуснати страници.

Подобрени
поемащи ролки
Грижат се за подаването само на един
лист хартия, за да няма пропуснато
съдържание и спомагат за плавния
и бърз процес на сканиране
на цялата документация.

Изчистване на
изображението

Филтриране на нежелани
фонови дефекти, като дупки от
перфоратор и петна от мастило.
Това намалява размера на файла
и създава ясен и четлив текст,
подобрявайки OCR функцията.
Функции:
Корекция на цветовата гама,
отстраняване на перфорацията,
подобряване яснотата на
образа, изчистване на ръбовете,
премахване на петната.

Премахване на цвят

Премахва определени нежелани
цветове в съдържанието или фона
за по-ясни и четливи документи.

Автоматично откриване
на цвят

Елиминира се необходимостта
от предварително сортиране
на документите на цветни и
черно-бели или ползването на
сепариращи листове, като пестите
и време.

Промяна на цвета

Възможност за промяна на цветовете
при сканиране в три формата цветно, черно-бяло и сиво.

Пропускане на празна
страница

Празните страници се откриват и
премахват автоматично, като така
се намалява размера на файла и се
ускорява времето на сканиране.

Подравняване
на страница

Подготвя и подравнява
изображенията за един
професионален завършек.
Функции:
Автоматична корекция на
изкривяване, Автоматично
изрязване, Автоматично завъртане.

Софтуер / Съвместимост
Kofax 5.1 VRS Elite съвместимост
Kofax подобрява значително OCR функцията (Optical Character Recognition –
Оптично разпознаване на символи), намалявайки времето за подготовка на
документа и повишавайки качеството на сканираното съдържание. Нашата
нова серия професионални скенери е съвместима с тази съвременна
технология осигурявайки ни безпроблемна интеграция с един от водещите
разработчици на сканиращи системи и софтуер.

Omnipage SE 18
Иновативен OCR софтуер за
създаване на дигитални документи
с възможност за търсене и лесна
обработка и съхранение на
документи в облака.

TWAIN, ISIS, WIA,
ICA, SANE
Стандартни драйвери за лесно
интегриране в системи и решения.

