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Hurtige. Brugervenlige.
Bygget til Business
Vi tilføjer to nye solide dokumentscannere
SCAN
FAX
WIRELESS
til vores prisvindende sortiment.

SCAN

ADS-2200
I ADS-2700W
FAX
WIRELESS

Brother dokumentscannere:

Vores resultat efter et
århundrede af innovation
Med mere end 100 års brancheerfaring er Brother et troværdigt og innovativt
brand, som er kendt over hele verden.
Brothers dokumentscannere har modtaget eftertragtede anbefalinger og
vundet priser indenfor branchen som følge af intensive laboratorietest,
hvilket bekræfter at det alsidige sortiment af dokumentscannere til digitalisering er det indlysende valg både til hjemmet og kontoret.
Nu tilføjes to nye modeller til sortimentet:

ADS-2200 og ADS-2700W

To dokumentscannere.
Små, men effektive.
ADS-2200 og ADS-2700W kan begge bryste sig af hurtige scannehastigheder op til 35 ark/min. dobbeltsidet.
Dette gør dig i stand til, at digitalisere papirarkivet 45 % hurtigere
end med den tidligere Brother scannerserie. Trods deres effektive
og professionelle scannehastigheder er ADS-2200 og ADS-2700W
overraskende små maskiner. Når outputbakken er foldet sammen,
fylder disse scannere ikke mere end det, der svarer til et A4 ark
– hvilket er ideelt til skriveborde, diske og andre arbejdspladser,
hvor pladsen er sparsom.

Scan forskellige filtyper
og direkte til USB-drev

Understøttede filformater, der kan scannes
til inkluderer PDF ( enkelt, multi, høj komprimering, søgbar¹, sikkert, signeret, PDF/
A-1b ), billede og e-mail, mens ADS-2700W
også kan scanne til netværk, e-mailserver,
SFTP og FTP samt direkte til mobile enheder
via Brothers egen iPrintScan-app.
Både ADS-2200 og ADS-2700W har USBindgange bagpå, hvilket sætter brugeren i
stand til at scanne direkte til en USB-nøgle
uden at tilslutte en computer.

Dine dokumenter lægges i …
Nyttige digitale filer kommer ud
Med en Brother scanner er resultatet en brugbar digital fil og
ikke bare et billede. ADS-2200 og ADS-2700W leveres med
gratis visitkort- og dokumenthåndteringssoftware til Windows
og macOS fra Nuance® og NewSoft® – ideel til at skabe og
redigere PDF’er og meget mere.
Begge scannere understøtter OCR ( Optical Character Recognition ) post scanning, hvilket gør dig i stand til at konvertere
dine digitale dokumenter til søgbare filer – ideelt til møder,
til overholdelse af persondataforordningen, reetablering af
ødelagte dokumenter, organisationer med flere afdelinger og
giver nem adgang til dokumenter generelt.
Et væld af billedbehandlingsfunktioner som eksempelvis fjernelse af mappehuller, auto-rotation af billeder og fjernelse af
tomme sider hjælper med at sikre, at de digitale kopier optimeres til mere effektivt brug og medvirker til at nedbringe den
tid, der bruges på at forberede og forbedre dokumenterne
manuelt.
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ADS-2200 dokumentscanner
Den brugervenlige ADS-2200 dokumentscanner er den ideelle
løsning til en bred vifte af scanneopgaver takket være sin høje
scannehastighed på 35 sider/min og muligheden for at håndtere
forskellige medier ( inkl. dobbeltsidede dokumenter, kvitteringer
og laminerede plastikkort ).

Specifikationer
Alsidig papirhåndtering ( inkl. kvitteringer og plastik ID-kort )
med 50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )
Hi-Speed USB 2.0 for nem tilslutning
Høj scannehastighed i farve på 35 sider/min. ( enkeltsidet )
og 70 ipm ( 35 ark dobbeltsidet )
Scan til fil, e-mail, OCR, billede og USB
Pålidelig software til dokumenthåndtering og visitkort medfølger
– til Windows og Mac
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ADS-2700W trådløs og kablet
dokumentscanner med touchscreen
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ADS-2700W er en stabil dokumentscanner, pakket med smarte
funktioner. Den har wi-fi, kablet netkort og USB-tilslutning samt en
brugervenlig LCD-touchscreen, Windows/Mac/Linux kompatibilitet,
scan til USB og meget mere …

Specifikationer
Integreret Ethernet kablet netkort, trådløst netkort og Hi-Speed
USB 2.0 tilslutning for let tilslutning til computere, laptops og
mobile enheder
Let at betjene og let at oprette effektive genveje på via låsbar
7,1 cm favetouchscreen
Alsidig papirhåndtering ( inkl. boner og plastik ID-kort )
via en 50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )
Høj scannehastighed i farve på 35 sider/min. ( enkeltsidet )
og 70 ipm ( 35 ark dobbeltsidet ) med simpel autoscan-funktion
Scan til søgbar pdf, fil, e-mail, e-mail server, OCR, billede,
netværk, SFTP, FTP og USB
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Enkel for alle at sætte op og bruge
ADS-2200 og ADS-2700W kan hurtigt og let sættes op og integreres
i systemerne Windows, macOS og Linux via Hi-Speed USB 2.0.
ADS-2700W kan bruges af flere via kablet eller trådløst netkort,
der giver mulighed for at arbejde på den fra forskellige enheder,
og brugerne kan nemt anvende den til at dele informationer.
Begge scannere i den nye serie er designet til at være brugervenlige med enkle knapper ( ADS-2200 ) eller farvetouchscreen
( ADS-2700W ). ADS-2700W understøtter konfiguration af genveje,
hvilket sparer tid og eliminerer besværet med gentagne dokumenthåndteringsopgaver.

Klarer dine mest forskelligartede
og omfattende scanneopgaver
Den automatiske 50-arks ADF ( dokumentføder ) kan ilægges
dokumenter af forskellig format og vægt ( alt fra A4 kontrakter og
udgiftsbilag til kundeformularer – selv laminerede plastik ID-kort )
før den behandler sit indhold i én effektiv arbejdsgang.
Så uanset om det drejer sig om en dagligt tilbagevendende stak
af dobbeltsidede kontrakter eller et miks af dokumenttyper, så er
ADS-2200 og ADS-2700W bygget til at klare opgaven i det lange
løb, takket være deres robuste fremførings-konstruktion.

ADS-2700W

ADS-2200

Specifikationer

Generel
35 sider/min. enkeltsidet / 70 ipm ( 35 ark dobbeltsidet ) ved 300 dpi opløsning
50-arks ADF ( automatisk dokumentføder )2
7,1 cm LCD-farvetouchscreen
Scanneopløsning – 600 x 600 dpi ( optisk ) 1.200 x 1.200 ( interpoleret )
Dimensioner inkl. ADF – B 299 x D 206 x H 178 mm
Secure Function Lock 3.0 og touchscreen-lås

ADS-2200

Tilslutning
Hi-Speed USB 2.0
Kablet netkort: Ethernet 10Base-/100Base-TX
Trådløst netkort: TCP/IP ( IPv4 ) IEEE 802,11b/g/n ( Infrastrukturtilstand )

Scan-tilConnectivity
muligheder
Understøtter følgende fil-formater inkl. PDF ( single, multi, høj komprimering, søgbar, sikker, signeret, PDF/A-1b )
TIFF ( kun BW ), JPEG ( gråtone/farve )
Scan til fil¹, e-mail¹, OCR¹, billede¹, USB-nøgle ( op til 64 GB ) Direkte scan til PC
Scan til 25 netværksmapper og SFTP/FTP lokationer, e-mailserver, 20 touchscreen-genveje, autostart-scan
samt fortløbende scan

Dokumenthåndtering

ADS-2700W

Dokumentkorrektion¹, automatisk opretning, auto-billedrotering³, lokaliser sideafslutning³,
baggrundsbehandling³, udfyldning af kanter³, auto-farvegenkendelse og -justering, marginjustering.
Billedkvalitet¹: S/h-tærskeljustering, gråtonejustering, farvetonejustering, farve-drop³, forbedring af tekst,
omvendt scan³, kantunderstregning³, fjern linjer³, reduktion af “støj”, fjernelse af mappe-huller³
Fødningskontrol¹: Plastikkort-mode, indføringsark-mode, fjern tomme sider, enkeltsidet scan, document event
capture, 1 til 2 scan³, 2 til 1 scan³
Papirvægt fra 50-209 gsm
Separationsmetode – passiv-rulle

Understøttede operativsystemer/drivere

For mere information om Brothers
prisvindende sortiment af mobile
og kontorscannere – kontakt din
forhandler eller læs mere på
www.brother.dk

iOS/Android iPrint&Scan-app
Understøtter Windows, macOS og Linux operativsystemer
TWAIN, WIA for Windows, ICA for macOS, SANE for Linux

Software
Windows¹ iPS for Win PC / Nuance® Paperport 14 SE / NewSoft® Prestol® BizCard OCR / Remote Setup
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Mac¹ iPS for macOS / NewSoft® Prestol® PageManager® / NewSoft® Prestol® BizCard OCR / Remote Setup

Understøttes ved brug af software downloaded
fra Brother Solutions Centre.
Kapacitet varierer afhængig af papirvægt
3
Kun Windows
iPrint&Scan gælder kun ADS-2700W.
1
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iPrint&Scan
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Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
www.brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother
Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker
eller deres respektive virksomheders varemærker.

