Lille og kompakt
Din kompakte dokumentscannerserie
– kort fortalt

Meget lille

Gør den daglige dokumentscanning lettere med Brother
Uanset om det er regninger, forretningsdokumenter eller kontrakter, så vil vi i disse tider gerne
have mulighed for at gemme dem digitalt og have hurtig adgang til dem. Papirdokumenter kan
let scannes og omdannes til digitale filer, og samtidig reducerer du den mængde papir, som du
opbevarer i hjemmet eller på kontoret.

Mobil og kompakt
dokumentscanner

WIRELESS

Smart og kompakt
dokumentscanner
WIRELESS

WIRELESS

De kompakte dokumentscannere er ideelle, når pladsen
er begrænset. De måler blot en anelse mere end et
A4-ark, så er der også skrivebordsplads til andre ting.
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Høj performance
Læg blot alle dine dokumenter i den automatiske dokumentføder ( ADF ) og lad den gøre det hårde arbejde for
dig. Dine dokumenter scannes med en hastighed på
op til 25 ark i minuttet og kan hurtigt gemmes på PC,
e-mailserver, USB-nøgle, netværk og FTP/SFTP.

Scannehastighed på 25 sider/min
– 50 ipm dobbeltsidet ( farve )

Scannehastighed på 25 sider/min
– 50 ipm dobbeltsidet ( farve )

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

Mobil med micro-B USB 3.0 Bus power

Trådløst netkort

Fleksibel mediehåndtering

ID-kortindgang

Auto-startfunktion

Scan til PC og USB-nøgle

ID-kortindgang

Vores videreudviklede papirfødningssystem giver
pålidelig og stabil dokumentscanning. Indføringen til
plastik ID-kort er designet med en ekstra kontakt for at
aktivere scan af ID-kort, så alle typer ISO ID-plastikkort
let kan scannes.

Brancheledende Nuance Power PDF software

Skab op til 20 genveje på den brugervenlige
7,1 cm farvetouchscreen
Scan til PC, e-mailserver, netværk, FTP/SFTP,
skræddersyede workflows og USB-nøgle
Brancheledende Nuance Power PDF software

ADS-1200

ADS-1700W

WIRELESS









Autostart-scan, genoptag scan, kontinuerligt scan




Opsamlingsrulle: 100.000 ark eller 1 år ( PUR2001C )

Separationsrulle: 10.000 ark eller 1 år ( SP2001C )

Forbrugsstoffer

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance®Power PDF, Remote Set-up
macOS: Brother iPrintScan, Remote set-up

For mere information om Brothers prisvindende portefølge af mobile og skrivebordsscannere, kontakt din lokale Brother-forhandler eller besøg: www.brother.dk
Specifikationer kan ændres uden varsel.

¹Kan downloades gratis fra Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
²Kapacitet afhænger af papirvægt.
³Kun Windows.








iOS/Android ved hjælp af iPrint&Scan-app







Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE



Software / driver-downloads1



Understøttede filformater: TIFF ( kun BW ) JPEG ( Gråskala/farve ), PDF, Sikker PDF, Signeret PDF, PDF/A-1b,
Søgbar PDF1 – A-1a, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u

2
E-mailserver,
25 netværksog FTP/SFTP-lokationer, skræddersyede workflows, 20 touchscreen-genveje
Paper handling

E-mail, OCR¹, fil¹, billede¹, USB-nøgle, direkte scan til PC







Scan til muligheder

LED og taster

7,1 cm LCD-farvetouchscreen

Brugerinterface

Scanneopløsning op til 600 x 600 dpi ( enhed ) 1.200 x 1.200 dpi ( driver )







Secure Function Lock 3.0, touchscreen-opsætningslås







Billedkvalitet: Gråskala tilpasning, B&W niveautilpasning³, farvetonetilpasning, farvedrop³, kantfremhævelse, kompression,
fjernelse af huller³, skrifttegnsfremhævelse³. Dokumentkorrigering: Auto-tilretning, find sideslutning³, auto-billedrotation,
baggrundsbehandling, udfyldning til kant³, autofarvelokalisering, spring blank side over³, margenopsætning³.
Fødningskontrol: Enkeltsidescan, 2 til 1 scan³, plastickort-mode.





Scannefunktioner

Hi-Speed USB 2.0





SuperSpeed USB 3.0



Trådløst netkort TCP/IP ( IPv4 ) ( IPv6 ) IEEE 802.11b/g/n ( Infrastructure Mode ), IEEE 802.11g ( Wi-Fi Direct )

Tilslutning

Driftscyklus – dagligt op til 1.000 ark, månedligt op til 10.000 ark.

Dokumentstørrelse enkeltark: 51 x 51 mm ( min. ), 215,9 x 297 mm ( maks.), langt papir op til 215.9 x 863 mm

Plastik ID-kort størrelse size: 51 x 80 mm ( min. ), 55 x 90 mm ( maks. ). Tykkelse op til 1,02 mm, præget op til 1,24 mm









Papirvægt ( tykkelse ) 51,8 g/m² – 200 g/m² ( enkeltark ), 51,8 g/m² – 128 g/m² ( flere ark eller langt papir )

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )2





Op til 50 sider/min. ( 25 ark/min. ) i s/h og farve i 3.000 dpi opløsning
Op til 5 sider/min. ( USB Bus Powered ) i s/h og farve



Dokumenthåndtering





ADS-1200

Specifikationer
ADS-1700W

