ADS-2600We

BEHEER UW DOCUMENTEN

EFFICIENT

VIA HET DRAADLOZE NETWERK

FUNCTIES OM UW WORKFLOW TE OPTIMALISEREN
• Dubbelzijdig scannen met hoge snelheid tot 			
24 pagina’s per minuut (48 afbeeldingen per minuut)
• 50 vel automatische documentinvoer, voor het 		
scannen van documenten van meerdere pagina’s
• Scannen met hoge resolutie tot 1200 dpi
• Creëer automatisch doorzoekbare PDF-bestanden		
voor een overzichtelijk documentbeheer
• Direct scannen naar een USB opslagmedium		
zonder de tussenkomst van een computer
• Professioneel softwarepakket meegeleverd

• LAN en WLAN netwerkinterface (Wi-Fi)
• Startscherm met ‘One Touch’ sneltoets
• Secure Function Lock
• Active Directory verificatie
• Gebruiksvriendelijk dankzij het 9.3cm			
LCD touchscreen

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR DOCUMENTBEHEER BINNEN UW KANTOOR.
De ADS-2600We biedt een complete oplossing voor uw werkzaamheden op het gebied van
scannen en documentbeheer. Dankzij het overzichtelijke 9.3 cm LCD touchsceen en de draadloze
netwerkaansluiting, is de ADS-2600We zeer flexibel toegankelijk en probleemloos vanaf iedere
werkplek te gebruiken. Kofax 5.1 VRS Elite compatibiliteit en de geavanceerde scanfuncties brengen
het digitaliseringsproces en documentbeheer binnen uw organisatie naar een hoger niveau.

NETWERK

ONE TOUCH SNELTOETS

Converteer snel en eenvoudig, met één
druk op de knop, papieren documenten
naar digitale bestandsformaten
zoals JPEG of PDF.

Dankzij het draadloze en
bekabelde netwerk, is een perfecte
integratie binnen uw bestaande
infrastructuur mogelijk.

SCANNEN ZONDER PC
SECURE FUNCTION LOCK

Digitaliseer papieren
documenten snel en eenvoudig
via het gebruiksvriendelijke
9.3cm LCD touchsceen.

Beperk scanmogelijkheden, zodat
alleen geautoriseerde gebruikers
hier volledige toegang tot hebben.
Hierdoor kunnen veiligheid en
verbruikskosten eenvoudig in de
hand gehouden worden.

ACTIVE DIRECTORY
VERIFICATIE

Kofax biedt verbeterde Optical
Character Recognition (OCR),
waardoor de voorbereidingstijd voor
het digitaliseren van tekstdocumenten
minder wordt en de kwaliteit van de
inhoud toeneemt.

Automatisch verifiëreren van
en toestemming verlenen aan
gebruikers.

		
INCLUSIEF PROFESSIONELE SOFTWARE
• Nuance® PDF Converter Professional 8 (Windows®)
Doorzoekbare PDF bestanden, creëren, converteren, 		
samenstellen en delen met collega’s of klanten.
• Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®)		
Voor een overzichtelijk beheer van documenten en 		
de mogelijkheid tot het bekijken, bewerken en delen 		
van PDF bestanden.

Ga naar online.brother.nl voor registratie en extra ondersteuning

• TWAIN en WIA - Optimale prestaties en uitstekende 		
beeldverwerking via de TWAIN of WIA driver.		
• Scan naar Cloud! - Met de ADS-2600We heeft u de
mogelijkheid om documenten eenvoudig rechtstreeks te 		
scannen naar Googel DriveTM, Evernote®, Evernote Business®
Dropbox, Box, OneDrive en OneNote zodat u deze overal kunt
benaderen 4
• Scan naar Microsoft® SharePoint - Via de ADS-2600We
kunt u zeer gemakkelijk documenten scannen naar Microsoft®
SharePoint1

iPrint&Scan

Printen en scannen direct
vanaf smartphone of tablet
(vereist gratis download)

A4

A3

GEAVANCEERDE FUNCTIES
BLANCO PAGINA DETECTIE

AUTOMATISCH RECHTZETTEN

ULTRASONE DUBBELE VELLEN DETECTIE

Ultrasonic Multifeed Detection
Page align

Bij het scannen van een aantal documenten, zal de
ADS-2600We blanco pagina’s detecteren en deze verwijderen,
om zodoende tijd en ruimte te besparen tijdens het archiveren.

Scan opties
Geheugencapaciteit
Back-up klok
Dubbele vellen sensor
Lokale interface
Netwerk interface
Host USB
Draadloze installatie
Standaard draadloze beveiliging
Enterprise draadloze beveiliging
Enterprise bekabelde beveiliging
Display

Page Clean

Ultrasonic
Detection
CMOS
dual CISMultifeed
(contact image
sensor) 				
1 x voor en 1 x achter om single pass dubbelzijdig scannen mogelijk te maken
Kleur, grijswaarden en zwart-wit
256 MB
Tot 60 uur
Ultrasone sensor detecteert of documenten correct gescand worden
Hi-Speed USB 2.0
Draadloos 802.11b/g/n (WLAN) en bekabeld 10/100 Base-TX (LAN)
Tot 32 GB
WPS, AOSS
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
9.3 cm LCD kleuren touchscreen

Brother Control Center 2
NewSoft® Presto! Biz Card 6
PageManager ® versie 9

SCANNEN

PAPIER
Papierinvoer
Papieruitvoer
Papier formaat
Aangepast papier formaat
Papier gewicht

Tot 24 ppm (pagina’s per minuut) A4 kleur en zwart-wit 		
Page
Clean
Tot
24 ppm
(pagina’s per minuut) A4 dubbelzijdig in kleur en zwart-wit
Tot 600 x 600 dpi
Tot 1200 x 1200 dpi
30-bit intern en 24-bit extern
256 grijstinten
JPEG, TIFF en PDF
(standaard, archiveerbare (PDF/A), doorzoekbare1 en beveiligde PDF)
LEVENSDUUR
Scan naar USB
Scan direct naar een USB Flash-geheugenstick of een USB opslagmedium, zonder
de tussenkomst van een computer 			
Aanbevolen maximale
hoeveelheid per dag
Scan naar e-mail1
Scan documenten direct in bijlage van een e-mailbericht dat verzonden kan worden
1
®
Colour
drop
out
Scan naar OCR
Scan documenten direct naar tekstverwerkingsprogramma’s zoals Microsoft Word
Scan naar bestand1
Scan documenten direct naar een bestand op uw computer		
Scan naar beeld1
Scan documenten direct naar een beeldbewerkingprogramma		
AFMETING EN
Scan naar doorzoekbare PDF1 Scan documenten direct naar een PDF bestand, waarin gebruikers kunnen zoeken
op steekwoorden
Colour
Detect
Met verpakking
Scan naar Microsoft® Sharepoint1 Scan documenten direct naar Microsoft® Sharepoint
		
Zonder verpakking
Scan naar clouddiensten4
Scan documenten direct naar Google DriveTM, Evernote®, Evernote Business®, 		
ColourBox,
drop
out en ONeNote 				
Dropbox,
OneDrive
Netwerk scanfuncties
Scan documenten direct naar netwerkmap3, e-mail server, USB Flash-geheugen
en FTP 				
MILIEU

SCANNER DRIVER
ISIS TWAIN en WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista en Windows® XP)
OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9x
SANE2

SOFTWARE VOOR WINDOWS®
Brother Control Center 4
NewSoft® Presto! Biz Card 6
Nuance® PDF Convertor
Professional 8
Nuance® PaperPort 12 SE

Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother		
Software om gegevens van visitekaartjes op te slaan in een database
Document management software

Tot 50 vel
Tot 50 vel Colour drop out
A4, A5, A6, B5, B6, A7, B7, A8, B8 letter en legal			
Tussen 51 mm - 215,9 mm breed en 70 mm - 863 mm lang
Standaard papier van 52 g/m2 tot 110 g/m2				
Dik papier van 110 g/m2 tot 200 g/m2 (max. 147 mm breed en 147 mm lang)		
Visitekaartjes scannen
856 x 540 mm / 1 mm - 3 mm
Plastic kaarten en pasjes scannen 856 x 540 mm / 0,25 mm - 0,76 mm			
Hulpblad
Een transparante, plastic hoes wordt gebruikt om beschadigd of 		
Colour drop out
onverwerkbaar papier toch door te kunnen voeren 			
Automatisch rechtzetten
Tot een hoek van 5 graden rechtzetten
Dubbele vellen detectie
Voorkomt dat er meer dan één document tegelijk gescand worden

Scan snelheid (standaard)
Scan snelheid (duplex)
Scanresolutie optisch
Scanresolutie geïnterpoleerd
Kleurdiepte
Grijsschaal
Bestandsformaten

Windows®
Macintosh
Linux

Om te voorkomen dat er meer dan één
document tegelijk doorgevoerd wordt, maakt
de ADS-2600We gebruik van ultrasone dubbele
vellen detectie.

SOFTWARE VOOR MAC

ALGEMEEN
Image sensor

Om ervoor te zorgen dat al uw documenten
correct gescand worden, zal de bijgeleverde
software documenten die scheef worden
ingevoerd automatisch rechtzetten.

Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd
en toegang tot betreffende cloud service.

Multi-stream

GEWICHT
383 (b) x 291 (d) x 285 (h) mm / 5,7 kg			
299 (b) x 220 (d) x 179 (h) mm / 3,6 kg

Stroomvoorschriften

AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Stroomverbruik

In gebruik - ongeveer 20 W
Stand-by - ongeveer 4 W
Diepe slaapstand - ongeveer 2 W
Uitschakelstand - ongeveer 0,4 W 		

Multi-stream
Geluidsdruk

Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother		
Software om gegevens van visitekaartjes op te slaan in een database
Colourvoor
Detect
Software
het creëren, converteren, bewerken en samenstellen van PDF
bestanden of deze te delen met collega’s en klanten
Software voor het snel en eenvoudig scannen van documenten en het creëren 		
van PDF bestanden

1

Tot 1500 vel

2

In gebruik - 49 dBA
In gebruik - 62,5 dBA

Geluidsniveau

Beschikbaar als gratis download vanaf http://solutions.brother.com

3

Alleen mogelijk in Windows®

4

Vereist internet verbinding

A3 Merge

A4

A3

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.
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