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Scanning og
håndtering af
dine dokumenter,
uanset hvor du er

I en verden, der bliver mere og mere
digital, vælger vi ofte et velkendt format til
vores udskrevne dokumenter, hvad enten
det er en kontrakt, faktura, kvittering eller
kontorpapirer generelt.

Når dokumenterne begynder at hobe sig op, er det en
udfordring at finde det, du har brug for, når du har brug
for det, eller finde tid til at arkivere dem det rigtige sted.
Den rette teknologi fjerner behovet for et fysisk sted til
opbevaring og eliminerer de manuelle processer, der både
kan være tidskrævende og behæftet med enkelt fejl.
Mobile scannere giver en ny måde at arbejde på.
Ved at gøre papirdokumenter til digitale filer bliver det
nemmere at finde dine dokumenter samt mere sikkert
at redigere og dele dem.

Scan på farten

Kompakt
og mobil
dokumentbehandling

Gør arbejdsgangen enklere
Med deres ergonomiske design er de ikke alene praktiske
– de er som skabt til at blive brugt, hvor det passer dig bedst.
Scan op til 15 sider/min. enkeltsidet og 30 ipm ( 15 ark )
dobbeltsidet* i s/h og farve ( A4 ). De særlige, indvendige ruller
håndterer alt lige fra standard A4-papir til plastik ID-kort og
visitkort op til 1,24 mm uden problemer.

Praktisk og alsidigt
Det kompakte format gør dette sortiment til det perfekte
valg, når pladsen er afgørende, eksempelvis i receptionen,
hvor pladsen er begrænset. Når du er væk fra din arbejdsplads, er det altid vigtigt at begrænse mængden af papir
samt værne om dokumentsikkerheden.

DSmobile DS-940DW

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-640

En stærk performer
Din stærke multitasker kan nemt scanne og gemme en tydelig
digital kopi på et sted, du vælger, herunder e-mailserver,
direkte på PC, microSD-kort** og netværk.

*Kun DS-740D og DS-940DW
**Kun tilgængelig på DSmobile DS-940DW.
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Trådløst dobbeltsidet scan på farten
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Stærk og kompakt, et perfekt valg
til at arbejde effektivt, også når du
er væk fra din arbejdsplads.

Scannehastighed op til 15 sider/min. enkeltsidet,
30 ipm ( 15 ark ) dobbeltsidet i s/h og farve ( A4 )
Pladsbesparende indføringsmekanisme med U-vending
Industriledende branche-software til scan af dokumenter, kvitteringer og ID-kort
Strøm direkte fra en USB 3.0-port på PC
Indbygget genopladeligt batteri og kortlæser
Tilslut til et trådløst netværk eller Brothers mobil-app
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Dobbeltsidet scan – hurtigt og enkelt
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Enkeltsidet scan – nemt og hurtigt
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Brugervenlig og kompakt – den ideelle løsning
til dobbeltsidet scan, når du er på farten.

Mobil letvægtsscanner til scan af dokumenter
op til A4, samt plastic-ID-kort og kvitteringer.

Scannehastighed op til 15 sider/min. enkeltsidet,
30 ipm ( 15 ark ) dobbeltsidet i s/h og farve ( A4 )

Scannehastighed op til 15 sider/min. i s/h og farve (  A4 )

Pladsbesparende indføringsmekanisme med U-vending
Industriledende branche-software til scan
af dokumenter, kvitteringer og ID-kort
Strøm direkte fra en USB 3.0-port på PC

DSmobile DS-740D

Kompakt og mobil
Industriledende branche-software til scan af
dokumenter, kvitteringer og ID-kort
Strøm direkte fra en USB 3.0-port på PC

DSmobile DS-640

Scan på farten
– når som helst,
hvor som helst

Branchens førende
software
Fås som standard på tværs af
sortimentet. Konvertér, redigér og del
dokumenter uden problemer – nu har
du fleksibiliteten til at foretage de
ændringer, du behøver.

DS-640

DS-740D

DS-940DW

Specifikationer i oversigt
Dokumenthåndtering
Enkelt side scan op til 15 sider /min. ( USB 3.0 ) A4 farve- og s/h-scannehastighed ( ved en opløsning på 300 dpi )
Dobbeltsidet scan op til 30 ipm ( 15 ark )
Indføringsmekanisme med U-vending ( kan vælges til og fra ): 52 - 80 g/m2. Bredde: 74 - 215,9 mm. Længde: 105 - 297 mm
35 g/m2 - 270 g/m2 ( enkeltark )
Plastikkort ( Landskab ) – Bredde: 85,60 mm. Længde: 53,98 mm. Tykkelse op til 1 mm, præget forside op til 1,24 mm
Mediestørrelse enkelt – Bredde: 50,8 - 215,9 mm. Længde: 86,4 - 1828,8 mm. Kvitteringsbredde: 74 - 79,38 mm
Maksimal daglig mængde: Op til 100 ark. Maksimal månedlig: Op til 2.000 ark

Tilslutning
WLAN TCP/IP ( IPv4 ) ( IPv6 ) IEEE 802.11b/g/n ( Infrastructure Mode ) IEEE 802.11 g ( Wi-Fi Direct )
Super Speed mikro USB 3.0 Type B

Scannefunktioner
Scanneopløsning på op til 600 x 600 dpi ( enhed ), 1200 x 1200 dpi ( driver )
Billedkvalitet: Gråskala-niveaujustering1, s/h-niveaujustering1,2, farvetone-justering 1, farvedråbe1,2, kantfremhævning1,2,
fjernelse af huller1,2, tegnfremhævning1,2
Dokumentkorrektion: Automatisk fjernelse af skævheder, registrering af sideende, automatisk billedrotation1,2, baggrundsbehandling1,2,
kantudfyldning1,2, automatisk farveregistrering1, spring blanke sider over, margenindstilling1,2, løbende scan1, 2 til 1 scan1,2
Auto Start Scan

Brugerinterface
LED, tast
LED-display, LED, taster

Scan til-muligheder
Scan til e-mail1, OCR1, fil, billede1
SD-scanning til enhed: JPEG, PDF ( gråskala/farve ). Understøtter 2-32 GB mikro-SD ( medfølger ikke )
Understøttede filformater1: Inkluderer JPEG ( gråskala/farve ), PDF, sikker PDF, underskrevet PDF, PDF/A-1b, søgbar PDF, TIFF ( kun s/h )

Software- / driver-downloads1
Smartphone og tablet: iOS / Android ved brug af iPrint&Scan mobil-app
Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!®
BizCard Reader 6
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7
Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 ( 32 & 64 bit-versioner ), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
Linux: SANE

Strømkrav
USB Bus power
Li-ion batteri

Forbrugsstoffer & tilbehør
Indføringsark kan bruges op til 500 gange ( pakke med 2 ) – CS-A3401
I kassen: DSmobile-scanner, guide til hurtig opsætning / produktsikkerhedsguide, USB-kabel, garanti
1
2

Alt understøttet med software, der kan downloades fra Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
Kun Windows

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
brother.dk · info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende
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11_19_V1

