
Functies om uw workflow te optimaliseren 
• Dubbelzijdig scannen (single pass)   
• 16 ppm / 32 ipm
• Ingebouwde draadloze verbinding
• Ingang voor plastic ID-cards
• Scannen naar USB Flash geheugen
• Compatible met Windows® en Mac
• Professioneel software pakket meegeleverd 

Het opslaan en delen van informatie is 
nog nooit zo eenvoudig geweest. Dankzij 
de draadloze netwerkaansluiting, kan de 
ADS-1100W worden gedeeld met iedere 
gebruiker in de werkgroep en beschikt u 
over een efficiënte en gestroomlijnde 
document management oplossing

ADS-1100W 

COMPACTE
SCANNER VOOR HET KANTOOR

DRAADLOZE,   

PAGINA

ADF2-ZIJDIG



Snel en efficiënt 

•  Enkelzijdige scansnelheid tot 16 ppm (pagina’s per minuut) 
in zwart-wit en kleur

•  Dubbelzijdige scansnelheid tot 16 ppm (pagina’s per 
minuut) en 32 ipm (images per minuut) in zwart-wit en kleur

• Scannen naar verschillende bestemmingen, waaronder  
   scan naar afbeelding, e-mail, bestand, afbeelding, OCR,  
   FTP, Microsoft® SharePoint®1 en USB Flash-geheugen
•  Ingang voor plastic ID-cards

Ondersteuning

•  De meegeleverde TWAIN-driver biedt een naadloze 
integratie met verschillende document management 
systemen.

Gebruiksvriendelijk

• 20 pagina’s ADF (automatische documentinvoer) 
• Ingebouwde draadloze verbinding

Compact en flexibel

• Compact ontwerp: BxDxH 28,5 x 10,3 x 8,4 cm 
• Dubbelzijdig scannen 
• Scannen van diverse documenten zoals visitekaartjes,   
   ID-cards, foto’s en kassabonnen tot dubbelzijdig A4-formaat

Hoge kwaliteit

• Tot 600 x 600 dpi 
• Automatisch beeld omdraaien    
  (als de pagina op z’n kop wordt ingevoerd) 
• Automatisch rechtzetten      
  (corrigeert documenten die scheef staan ) 
• Automatisch verkleinen     
• Achtergrond kleur verwijderen 
• Automatisch blanco pagina’s detecteren en verwijderen

Met de ADS-1100W scant u snel en eenvoudig 
verschillende soorten documenten. Met de meegeleverde 
software heeft u tevens een professionele en efficiënte 
document management oplossing in huis.

De perfecte scanoplossing  
voor het digitaliseren en beheren
van uw documenten. 

Product eigenschappen

Draadloze verbinding

Ingang voor 
plastic ID-cards

Dubbelzijdig 
scannen

Scannen 
naar USB



Met de mogelijkheden van 
deze scanner wordt mijn 
werk zoveel gemakkelijker.

Compact en flexibel

• Compact ontwerp: BxDxH 28,5 x 10,3 x 8,4 cm 
• Dubbelzijdig scannen 
• Scannen van diverse documenten zoals visitekaartjes,   
   ID-cards, foto’s en kassabonnen tot dubbelzijdig A4-formaat

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Scannen en beheren van gedigitaliseerde bestanden. 
Bekijken, bewerken, e-mailen of opslaan als PDF, HTML, 
RTF of TXT bestanden.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® en Mac) 
Scannen en exporteren van bewerkbare contactgegevens,  
direct naar Microsoft® Outlook® of andere contact   
management systemen.

Control Center 4 (Windows®) Control Center 2 (Mac) 
Met Brother Control Center kunt u zelf uw scaninstellingen 
opzetten en wijzigen, waardoor u zeer effectief kunt werken.

Professioneel software   
pakket meegeleverd
De ADS-1100W is dankzij de 
meegeleverde software de perfecte 
oplossing voor uw documentbeheer 
en het verbeteren van de workflow.  
Daarnaast kunt u gedigitaliseerde 
bestanden direct delen, waardoor er 
een efficiënte samenwerking ontstaat 
met collega’s. Tevens wordt het papier 
dat u onderweg mee hoeft te nemen, 
tot een minimum beperkt. 

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Professionele document management software, waarmee 
u PDF documenten kunt creëren en bewerken. Tevens 
Microsoft® SharePoint® 1 verbinding beschikbaar.



1 Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd met de machine  
2 Beschikbaar als gratis download vanaf http://solutions.brother.com

ALGEMEEN

ADS-1100W  Technische specificaties

SCANNEN

SCANNER DRIVER

SOFTWARE VOOR WINDOWS®

SOFTWARE VOOR MAC

Scanner model Automatische documentinvoer (ADF), automatisch dubbelzijdig scannen 
Scan opties Kleur, grijswaarden en zwart-wit
Beeld sensor  CMOS dual CIS (contact image sensor) 1 x voor en 1 x achter om single pass 

dubbelzijdig scannen mogelijk te maken
Interface Hi-Speed USB 2.0, draadloos 802.11b/g/n 
Draadloze installatie WPS, AOSS
Draadloze beveiliging WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Scansnelheid Tot 16 ppm (pagina’s per minuut) A4 tot 300 dpi in zwart-wit en kleur  
Dubbelzijdig scansnelheid Tot 16 ppm (pagina’s per minuut) A4 tot 300 dpi in zwart-wit en kleur   
 Tot 32 ipm (beelden per minuut) A4 tot 300 dpi in zwart-wit en kleur 
Scanresolutie optisch Tot 600 x 600 dpi (dots per inch) 
Scanresolutie geïnterpoleerd Tot 1200 x 1200 dpi (dots per inch) 
Kleurdiepte 30-bit intern en 24-bit extern 
Grijsschaal 256 grijstinten 
Ondersteunde bestandformaten JPEG, TIFF en PDF  
Scan naar USB Scan direct naar een USB Flash-geheugenstick of een USB opslagmedium,  
 zonder de tussenkomst van een computer 
Scan naar e-mail1 Scan documenten direct als bijlage naar een e-mailbericht dat verzonden kan  
 worden      
Scan naar OCR1  Scan documenten direct naar tekstverwerkingsprogramma’s zoals Microsoft®  

 Word 
Scan naar bestand1 Scan documenten direct naar een bestand op uw computer  
Scan naar afbeelding1 Scan documenten direct naar een beeldbewerkingprogramma  
Scan naar mobiel Scan direct naar een mobiel apparaat met de Brother iPrint&Scan app
Scan naar FTP  Scan direct naar een FTP server zonder de tussenkomst van een computer 

Windows®  ISIS2, TWAIN EN WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32 en 64 bit 
versies en Windows® XP 32 bit versies)

Macintosh TWAIN en ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux SANE2

Brother Control Center 4  Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother  
NewSoft® Presto! Biz Card 6 Management software voor visitekaartjes 
Nuance® PaperPort 12 SE Software voor het snel en eenvoudig scannen van documenten en het creëren  
 van PDF bestanden

™

Brother Control Center 2  Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother  
NewSoft® Presto! Biz Card 6 Management software voor visitekaartjes
NewSoft® Presto!®                    
PageManager 9 Eenvoudig te gebruiken software voor het beheren en delen   
 van documenten   

AFMETING EN GEWICHT

LEVENSDUUR

Stroomverbruik  Tijdens scannen - 14 W
 Stand-by - 4 W
 Slaapstand - 1,5 W
  Uitschakelstand - 0,25 W
Geluidsdrukniveau (actief) 47 dB of minder
Geluid vermogensniveau (actief) 59 dB of minder 

Met verpakking BxDxH:  38 x 17 x 20,7 cm / 2,5 kg
Zonder verpakking BxDxH:  28,5 x 10,3 x 8, 4 / 1,5 kg

Aanbevolen maximale        
hoeveelheid per dag Tot 500 pagina’s

PAPIER
Papier invoer  Tot 20 vel     
Aangepast papierformaat  Tussen 51 mm - 215,9 mm breed en 70 mm - 297 mm lang
Lang papier scannen Ja, tot 215,9 mm breed en 863 mm lang (één tegelijk)   
Visitekaartjes scannen Ja, één kaart tegelijk 
Plastic ID-cards scannen Ja, één kaart tegelijk 
Kassabonnen scannen Ja, met behulp van het hulpblad

MILIEU

SCANNEN
Scan uw documenten direct naar 
doorzoekbare PDF of naar één 
van de andere bestandsformaten 
of locaties

ARCHIVEREN
Archiveer uw documenten  
met het professionele software 
pakket dat gratis wordt 
meegeleverd. 

ZOEKEN
Uw opgeslagen documenten snel 
en eenvoudig terugzoeken en 
direct bewerken, delen of printen. 

OPTIMALISEER UW WORKFLOW
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl A
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