
ADS-3600W

Beheer uw digitale informatiestroom

ADS-3600W 
Professionele draadloze netwerkscanner

USB 3.0
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Bestandsformaten: PDF (enkelvoudig, losse pagina’s, archiveerbaar, doorzoekbaar, beveiligd, ondertekend),
JPEG, TIFF (enkelvoudig, losse bestanden), XPS



Via Near Field Communication (NFC) kunnen  
gebruikers met een daarvoor geschikte 
smartphone of tablet, draadloos verbinding 
maken met de scanner. 

De ADS scanners zijn zeer geschikt voor het 
verwerken van documenten van verschillende 
materialen, papierdikten en formaten. Zoals 
pakbonnen en plastic kaarten. 

De Brother ADS-3600W is een professionele 

documentscanner die eenvoudig geïnstalleerd en 

geprogrammeerd kan worden. Dankzij het robuuste 

ontwerp is de scanner zeer geschikt voor diverse 

scantaken binnen het kantoor. Belangrijke documenten 

kunnen zonder onderbrekingen of oponthoud, 

op professionele wijze worden gedigitaliseerd en 

gearchiveerd.

Via de geavanceerde netwerkmogelijkheden 

kunnen documenten met gevoelige informatie, 

rechtstreeks opgeslagen worden in de juiste map op 

het netwerk. Er kunnen tevens diverse scanlocaties 

voorgeprogrameerd worden. Via het 9,3 cm LCD 

touchscreen kunnen gebruikers zodoende met één 

druk op de knop scannen naar de gewenste locatie. 

Dit model beschikt over een USB 3.0 aansluiting voor 

het supersnel overbrengen van data.

Via de USB host interface is het mogelijk om een 
Flash-geheugenstick of externe Flash-opslag tot 
64GB aan te sluiten. Hierdoor kunnen gescande 
documenten direct worden meegenomen.

Documentscanner met geavanceerde netwerkmogelijkheden 

Digitale informatiestromen beheren

ADS-3600W



De geavanceerde dubbele vellen detectie maakt gebruik van 
geluidsgolven om problemen met de papierinvoer op voorhand 
te voorkomen. Als er een onregelmatigheid of dubbel vel wordt 
gedetecteerd, zal de papierinvoer automatisch worden onderbroken. 
Hierdoor is de kans op beschadigde documenten en verloren 
informatie tot een minimum beperkt.
    
Dankzij het geavanceerde ‘Reverse roller’ systeem, wordt er 
tijdens grote scantaken altijd maar één vel ingevoerd. Dit zorgt 
voor betrouwbare prestaties, tijdens het scannen van verschillende 
soorten documenten met diverse gewichten.
    

ADS-3600W Functies

Integratie van SuperSpeed USB 3.0 
voor supersnelle verwerking van documenten.

De ADS-3600W ondersteunt TWAIN en 
ISIS-drivers voor optimale software-integratie
en beeldverwerking.

Bekabeld en draadloos netwerk

Kleuren touchscreen

Brother Solutions Interface

Snelle en betrouwbare in- en uitvoer

De ADS documentscanners bieden volledige netwerkfunctionaliteit, zonder gebruik te maken van een centrale pc of installatie van software 

op meerdere locaties. Zodoende kunnen medewerkers en afdelingen zonder veel moeite onderling informatie delen via het netwerk. De 

ADS-3600W heeft zowel een bekabelde, als een draadloze netwerkaansluiting en biedt daarmee optimale flexibiliteit voor implementatie.

Met één druk op de knop scannen naar een voorgeprogrameerde locatie via het 9,3 cm kleuren touchscreen. Direct scannen naar de 

gewenste map minimaliseert het risico op onjuiste archivering en het kwijt raken van gescande documenten.

De ADS 2.0 scanners beschikken over een brede papieruitvoer, waardoor de verwerkte documenten netjes worden gestapeld. 

Zowel de papierinvoer als de -uitvoer bieden weinig weerstand aan het papier, zodat een stapel documenten vloeiend en soepel door 

de scanner loopt, zonder kreukels en vouwen te veroorzaken. De ADS-3600W biedt scansnelheden tot 100 ipm (50 ppm) en een 

documentinvoer van 50 vel geschikt voor het scannen van papier met een dikte van 27 tot 413 g/m2.

De ADS-3600W beschikt over een breed scala aan geavanceerde scanfuncties zoals scannen naar web- en clouddiensten, e-mail, 

e-mailserver, bestand, afbeelding, netwerk, OCR software, SharePoint®, USB en FTP.

Diverse scanfuncties

Brother Solutions Interface (BSI) is een software platform waarmee developers van derde partijen, op maat gemaakte oplossingen 

kunnen bouwen en integreren in Brother apparaten. Er kan een aangepast bedieningsmenu of scherm gecreëerd worden voor nieuwe  

functionaliteiten, die helpen bij het verbeteren van uw workflow en tevens kosten, verspilling en risico’s reduceren.

De ADS-3600W is te gebruiken met Windows, Mac en Linux besturingssystemen en is tevens Citrix Ready. Er is daarnaast ondersteuning 

van ISIS-drivers en diverse geavanceerde software systemen zoals Kofax VRS Elite en Dokmee® Capture.   

Ondersteunde besturingssystemen en software
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ADS-3600W Functies en specificaties
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Algemeen

Image sensor - Dual CIS (contact image sensor)

Bedieningspaneel - 9,3 cm LCD touchscreen

Dubbelzijdige scansnelheid (A4) zwart-wit en kleur - tot 50 ppm (100 ipm)

Scanresolutie: tot 600 x 600 dpi (optisch) tot 1200 x 1200 dpi (geïnterpoleerd)

Scanfuncties: e-mail, afbeelding, bestand, OCR, SharePoint®, WS scan, USB, e-mail server, web- en clouddiensten 8 ,Brother apps 8 , netwerkmap, (S)FTP

Bestandsformaten: PDF (enkelvoudig, losse pagina’s, archiveerbaar, doorzoekbaar, beveiligd, ondertekend),
JPEG, TIFF (enkelvoudig, losse bestanden), XPS

ADF capaciteit 6 - 50 vel

Papierformaat 7  - tussen 51 mm - 215 mm breed en 51 mm - 355 mm lang

Maximaal formaat (lang papier) - 5000 mm 10

Maximale dagelijkse scanhoeveelheid 2 - tot 3000  vel

Papiergewicht 1 - 27 tot 413 g/m2

Visitekaartjes (dikte) - tot 1,4 mm

Scannen

Lokale interface - SuperSpeed USB 3.0

Bekabelde netwerkaansluiting LAN -  10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 Gigabit)

Mobiele verbindingen 5 - NFC, iPrint&Scan app, Wi-Fi Direct, Brother scanviewer voor IOS / OSX, imageviewer voor Android

Ondersteunde besturingsystemen / scanner drivers / ondersteunde software

Software voor Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Professional 11, 
ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional 3 9 

Verbindingen

Papier

Software voor Mac 3 - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional 11, Remote Set-up

Optimalisatie functies 4

Automatisch scangrootte | Automatische rechtzetten | Blanco pagina’s verwijderen | Automatische kleurdetectie |
Automatisch roteren | Achtergrond optimalisatie | Binarisatie | Verscherpen | Vette opmaak | Kleur vervangen |
kleuren aanpassen | Doorlopend scannen | Randen opvullen en verwijderen |  Marges instellen | Verwijderen van perforatiegaten 

Afmeting: 30,6 (b) x 25,8 (d) x 25 (h) cm, gewicht 4,55 kg

1  Voor optimale prestaties is het raadzaam om bij de papiergewichten tussen 27-39 gram, een hulpblad te gebruiken.
2  Maximale dagelijkse scanhoeveelheid kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken.             
3  Gratis download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com. 
4   Beschikbaar via de meegeleverde software.
5  Sommige opties vereisen een extra download.
6  Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.
7  Documenten groter dan A4-formaat en kleiner dan A3-formaat kunnen met een hulpblad enkelzijdig worden gescand.
8  Internetverbinding vereist 
9  Alleen Windows ®

10 Scan documenten met een maximale lengte van 5000 mm via de Brother driver (TWAIN/ISIS op 200dpi)

Afmetingen en gewicht

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

 Draadloze netwerkaansluiting WLAN - IEEE 802.11b/g/n

USB 2.0 host

Windows, Mac en Linux besturingssystemen en Citrix Ready

Drivers 5 - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Ondersteuning van Kofax VRS Elite en Docmee® Capture software (Docmee ondersteuning via Brother Solutions Interface - BSI)


