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Øg produktiviteten
med Brother
scannere og
scanneløsninger.

BROTHER
SCANNERE
I mere end 30 år har Brother udviklet og
produceret print-, kopi- og scannesystemer
og integreret vores produkter i virksomheder
verden over.
Vores familie af scannere og
scanneløsninger kombinerer mange års
viden og kundeoplevelser med moderne
virksomheder.

VORES SCANNERE
Scannere
• Vi lancerede vores første scannere i 2012. På baggrund af vores tekniske erfaring
havde vi skabt en samlet løsning til det voksende behov for digitalisering.
• Alle vores scannere er individuelt fremstillet med smarte funktioner til
virksomhedsbrug og professionel ydeevne i høj kvalitet.

Forståelig teknologi
Brother gør digitalisering af din virksomhed let og enkel at integrere med
eksisterende teknologi.

Fordele ved digitalisering
• Automatiserer manuel arkivering, så processen bliver hurtigere,
mere nøjagtig og mere besparende
• Skaber et universelt og let tilgængeligt delt lagringsystem
• Fordeler hurtigt dokumenter på tværs af organisationen
• Opbevarer fortrolige og juridiske oplysninger sikkert til genoprettelse efter nedbrud
• Sparer værdifuld plads på kontoret ved at bortskaffe unødvendige papirer
• Giver hurtigt svar til kunderne, idet oplysningerne behandles med det samme

MOBILE SCANNERE

DS-620
Mobil scanner
Letvægts og kompakt scanner til mobil digitalisering af dokumenter.
Perfekt til serviceafdelinger, forretningsmøder, sælgere i marken,
mindre kontor eller privat brug. Bare tilslut scanneren til en bærbar
eller en computer, og dokumenter eller billeder kan straks overføres
og deles.
• Strøm via USB
• Hastighed op til 7,5 ppm i farver1
• Scan af plastikkort
• Bærbar 291 (b) × 53 (d) × 37 (h) mm
• Letvægt 400 g

DS-720D
Mobil scanner med dobbeltsidet scan
Med automatisk dobbeltsidet scan indscannes begge
sider af et dokument – det sparer tid og ressourcer.
• Strøm via USB
• Hastighed op til 7,5 ppm1/10 ipm i farver2
• Scan af plastikkort
• Bærbar 291 (b) × 67 (d) × 41 (h) mm
• Letvægt 500 g

DS-820W
Mobil scanner med batteri og Wi-Fi
Denne batteridrevne maskine giver mulighed for at scanne
trådløst direkte til en tablet eller smartphone3. Bliv mere
effektiv ved at scanne kontrakter, følgesedler og rapporter
med det samme, når du er på farten.
• Strøm via USB eller lithium-ion genopladeligt batteri
• Hastighed op til 7,5 ppm i farver1
• LCD-display og kontrolpanel
• Wi-Fi sikkerhed WPA2 Personal
• Leveres med 8 GB SD-kort (tager op til 32 GB)
• Scan af plastikkort
• Bærbar 308 (b) × 52,5 (d) × 40,7 (h) mm
• Letvægt 440 g

DS-920DW
Mobil scanner med batteri, Wi-Fi og dobbeltsidet scan
Denne model kan strømforsynes via genopladeligt batteri, og du
kan scanne dobbeltsidede dokumenter til det udtagelige SD-kort.
Mulighed for at scanne trådløst til tablet eller smartphone3. Ved at
overføre dine scannede data til din mobile enhed eller computer
opnår du fuld fleksibilitet, når du arbejder uden for kontoret.
• Strøm via USB eller lithium-ion genopladeligt batteri
• Hastighed op til 7,5 ppm1/10 ipm i farver2
• LCD-display og kontrolpanel
• Wi-Fi sikkerhed WPA2 Personal
• Leveres med 8 GB SD-kort (tager op til 32 GB)
• Scan af plastikkort
• Bærbar 308 (b) × 66,9 (d) ×41,2 (h) mm
• Letvægt 530 g

KOMPAKTE SCANNERE

ADS-1100W
Kompakt med Wi-Fi og dobbeltsidet scan
Så lille, at den kan transporteres mellem kontorer
eller afdelinger. Du kan scanne direkte til USBlagerenhed eller computer for hurtig søgning,
deling og arkivering.
• Hastighed op til 16 ppm1/32 ipm i farver2
• Op til 20 arks dokumentføder
• Scan af plastikkort
• Kompakt 285 (b) × 103 (d) × 84 (h) mm
• Transportabel 1,5 kg

ADS-1600W
Kompakt med Wi-Fi, dobbeltsidet scan
og farvetouchscreen
ADS-1600W har en 6,8 cm farvetouchscreen
og kan scanne direkte til cloud, mobile og
tablet-enheder4. Den intuitive touchscreen
giver hurtig adgang til alle scannefunktioner
direkte fra brugerinterfacet, så du sparer tid
og hurtigere kan udføre dine scanneopgaver.
• 6,8 cm farvetouchscreen
• Hastighed op til 18 ppm1/36 ipm i farver2
• Op til 20 arks dokumentføder
• Scan af plastikkort
• Kompakt 285 (b) × 103 (d) × 84 (h) mm
• Transportabel 1,6 kg

DESKTOPSCANNERE

ADS-2100e
Desktop scanner med automatisk dobbeltsidet scan
Forbedret ydeevne og billedbehandlingsprogrammer med Kofax-kompatibilitet.
ADS-2100e har funktioner som scan til søgbar
PDF for hurtig søgning og One Touch-scanning
direkte til pc eller USB-nøgle for overførsel af
dokumenter her og nu.
• Kofax 5.1 VRS Elite-kompatibel
• Automatisk dobbeltsidet scan
• Hastighed op til 24 ppm1/48 ipm i farver2
• Op til 50 arks dokumentføder
• Scan af plastikkort

ADS-2600We
Desktopscanner med netkort og dobbeltsidet scan
Scan uden pc direkte fra 9,3 cm farvetouchscreen,
der giver mulighed for at prækonfigurere
genvejskommandoer for hurtig og enkel
anvendelse. Scan direkte til destinationer såsom
e-mailserver, FTP, netværk og internettet4.
• Kofax 5.1 VRS Elite-kompatibel
• Scannegenveje på din menuskærm eller One Touch-scanning
• Secure Function Lock 2.0
• Active Directory Authentification
• Kablet og trådløst netkort
• 9,3 cm farvetouchscreen
• Hastighed op til 24 ppm1/48 ipm i farver2
• Op til 50 arks dokumentføder
• Scan af plastikkort

BILLEDBEHANDLING
Dokumenthåndtering uden administration
Nøjagtig billedbehandling sparer tid og i den sidste ende udgifter, fordi det sikrer, at scannede dokumenter er
læsbare og professionelt bearbejdet, så de straks kan anvendes.
De intelligente funktioner gør dokumenterne lette at læse ved at rense indholdet. Det betyder mindre
blækspild, når dokumenterne udskrives, reduceret filstørrelse ved deling samt mere tydelig og læsbar tekst.
Billedbehandlingen forbereder også dokumenterne til at blive delt digitalt. Det betyder, at der bruges mindre
tid på manuel tilretning og forarbejdning, og mere tid til at fokusere på virksomhedens kerneområde.
Funktionerne afhænger af model og kan kræve medfølgende software – tjek de enkelte modellers
specifikationer.

Automatisk opretning og billedrotation
Ved automatisk opretning og rotering af scannede billeder får de en professionel finish. Disse funktioner retter
billedet op elektronisk, minimerer manuelle indgreb og sparer tid.

Fjern baggrundsfarve
Ved at fjerne baggrundsfarven bliver teksten skarpere, OCR bliver mere nøjagtig, og det bliver lettere at søge.

Spring blank side over
Blanke sider registreres automatisk og fjernes.

Registrering af multifremføring
Registrerer og advarer om fejlfødning, så risikoen for ødelagte dokumenter og tab af data reduceres.

Automatisk opretning

Automatisk billedrotation

Fjern baggrundsfarve

Spring blank side over

SPECIFIKATIONER
Generelt
Billedsensor-type

DS-620

DS-720D

DS-820W

DS-920DW

Single CIS

Dual CIS

Single CIS

Dual CIS

-

-

Kontrolpanel

3 cm LCD-display

SCAN
Scannehastighed standard (A4)1

Op til 7,5 ppm farve / s/h

Scannehastighed dobeltsidet (A4)1

Op til 10 ipm farve / s/h

Opløsning

Op til 10 ipm farve / s/h

Op til 600 × 600 dpi (maks. opløsning fra ADF /
Op til 1200 × 1200 dpi (maks. opløsning interpoleret)

Pull Scan-funktioner5

Scan til e-mail, billede, OCR, fil, SharePoint6, søgbar pdf

Push Scan-funktioner

Scan til delt mappe, FTP, printer, applikation

Cloud Scan6

Scan til SD-kort og overfør
derefter til cloud via mobilapp

PAPIRHÅNDTERING
ADF-kapacitet7
Dokumentstørrelse

1 ark
ADF min.

55 × 90 mm

ADF maks.8 (duplex)

-

215,9 × 406,46 mm

Langt papir

215,9 × 406,46 mm

-

-

215,9 × 812,8 mm

Kort
ADF-føder
papirvægt
(tykkelse)

-

86 × 40 × 0,8 mm

ADF flere ark

-

-

ADF enkeltark

60-105 g/m2

Kort

0,4-0,8 mm

TILSLUTNING
Lokalt interface

Hi-Speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0, SD og Wi-Fi

Trådløst netværk

-

-

Kablet netværk

-

-

-

-

Brother mobilt

-

-

-

-

IEEE 802.11 b/g/n

PRODUKTSPECIFIKATONER
Medfølgende
software

Drivere
Pc

TWAIN, SANE
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12 SE, Newsoft Presto! Bizcard 6

Mac

DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9, Newsoft Presto! Bizcard 6

Andre funktioner5

Mål (B × D × H)

-

-

-

-

291 × 53 × 37 mm

291 × 67 × 41 mm

308 × 53 × 41 mm

308 × 66,9 × 41,2 mm

0,4 kg

0,5 kg

0,44 kg

0,53 kg

Vægt
1

Scanning ved 300 dpi uden billedbehandling slået til.

4

Via gratis iPrint&Scan download.

2

Ved dobbeltsidet scan.

5

Alle tilgængelige med medfølgende software.

3

Via gratis MIWAND download.

6

Kræver muligvis yderligere download og abonnement.

ADS-1100W

ADS-1600W

ADS-2100e

ADS-2600We

Gummitaster

9,3 cm touchscreen

Dual CIS
Elektrostatisk panel

6,8 cm touchscreen

Op til 16 ppm farve / s/h

Op til 18 ppm farve / s/h

Op til 24 ppm farve / s/h

Op til 600 × 600 dpi (maks. opløsning fra ADF /
Op til 1200 × 1200 dpi (maks. opløsning interpoleret)
Scan til e-mail, billede, OCR, fil, SharePoint6, søgbar pdf, USB-vært
-

Scan til netværk, FTP,
printer, e-mailserver

-

Scan til netværk, FTP,
printer, e-mailserver

-

Scan direkte til Box, Dropbox,
Evernote®, Facebook, Flickr®,
Google Drive™, Picasa™,
OneNote, OneDrive

-

Scan direkte til Box, Dropbox,
Evernote®, Google Drive™,
OneNote, OneDrive

20 ark

50 ark

51 × 70 mm

51 × 70 mm

215,9 × 297 mm

215,9 × 355,6 mm

215,9 × 863 mm

215,9 × 863 mm

85,6 × 54 × 1,4 mm

85,6 × 54 × 0,76 mm
52-110 g/m2
52-200 g/m2

0,4-0,76 mm (prægning op til 1,4 mm)

0,25-0,76 mm

Hi-Speed USB 2.0 & USB-vært
IEEE 802.11 b/g/n
-

IEEE 802.11 b/g/n
-

iPrint&Scan-app, Brother Scan Viewer til IOS/OSX,
Brother Image Viewer til Android

-

10Base-T/100Base-TX

Brother Scan Viewer til IOS/
OSX, Image Viewer til Android

iPrint&Scan-app, Brother Scan
Viewer til IOS/OSX, Image
Viewer til Android

TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA
Brother Control Centre 4, Nuance Paperport 12SE, PDF Converter Professional 8, Newsoft Presto! Bizcard 6, Remote Set-up
Brother Control Centre 2, Newsoft Presto! Bizcard 6, Newsoft Presto! Pagemanager 9, Remote Set-up
Automatisk opretning, spring blank side over, automatisk
billedrotation, forhindring af gennemvædning, fjern baggrundsfarve,
indføringsark-tilstand, plastikkort-tilstand

Automatisk opretning, spring blank side over, automatisk
billedrotation, registrering af multifremføring, forhindring af
gennemvædning, fjern baggrundsfarve, indføringsark-tilstand,
plastikkort-tilstand, udeladelse af enkelt farve, registrering af sidste
side, Kofax-certificering

285 × 103 × 84 mm

299 × 220 × 179 mm

1,5 kg
7

1,6 kg

3,3 kg

3,6 kg

Kapacitet afhænger af papirvægt.
Dokumentstørrelser større end A4, men ikke større end A3, kan scannes (enkeltsidet) med indføringsark (dog ikke Single CIS-modeller).

8 
9

Kun Windows.

FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED
Spar plads

Arkivering
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Mobilitet

Log ind for yderligere information, og registrér din Brother-scanner på online.brother.eu.

Optimeret arbejdsgang
Sender og modtager hurtigt
dokumenter på tværs af virksomheden ved hjælp af forskellige
scannefunktioner.

Hold din virksomhed i gang
Få adgang til informationer
derhjemme, på kontoret, eller
når du er på farten.6

Få styr på sagerne
Software Solutions forarbejder og
håndterer scannede billeder og
gør processerne hurtigere og mere
effektive.

Realtidsrespons

ACCEPTED

ID

Scan her og nu, så du omgående
kan behandle kunde- og
klientdata.

Safe Guard
Backup med digital arkivering,
så du nemt kan reetablere data.

Scan direkte til din iOS-, Androideller Windows Mobile-enhed.11

Restriktioner er gældende. Fås ikke i alle lande. Kontakt din Brother-forhandler for yderligere information.

10 

Via gratis iPrint&Scan-app. Se de enkelte modeller for tekniske specifikationer, medfølgende software og cloud-applikationer. Kun til ADS-modeller.

11 

Alle varemærker og registrerede varemærker heri tilhører deres respektive virksomheder. Windows og Windows-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac OS, Mac-logoet og OS X er varemærker tilhørende
Apple, Inc. registreret i USA og andre lande.

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 11-2014

