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Yhteistä koko mallistolle...

Käytännöllinen ja pieni kooltaan
Pienet asiakirjaskannerit ovat ideaali valinta silloin, kun 
käytettävä tila on rajallinen. Ulkomitoiltaan vain hieman A4-arkkia 
leveämmät skannerit vapauttavat pöytätilaa muuhun käyttöön. 

Sopii monipuoliseen materiaalin 
käsittelyyn
20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) syöttää 
helposti jopa 128 g/m2 paperiarkkeja. Muovikorttien 
syöttölaitteeseen sopii jopa 1,02 mm henkilökortti. 

Suorituskykyinen
Skannaa jopa 25 arkkia minuutissa. Voit tallentaa asiakirjasi 
nopeasti tiedostoon, sähköpostipalvelimelle, USB-muistitikulle, 
verkkoon tai skannata suoraan tietokoneeseesi.

Kooltaan kompaktit asiakirjaskannerit 
tekevät päivittäisestä skannauksesta 
yksinkertaista. Paperiset asiakirjat on 
helppo muuttaa digitaaliseen muotoon, 
joten paperien määrä toimistossa 
vähenee ja samalla asiakirjaturvallisuus 
paranee. 

Kätevään 
asiakirjaskannaukseen



Portable
document
scanning

Johtavat skannausapuohjelmat 
Voit helposti muuttaa, muokata ja jakaa asiakirjoja Nuance 
Power PDF -ohjelmalla. Ohjelma on molemmissa skannereissa 
(ADS-1200 ja ADS-1700W) vakiona, joten voit vapaasti tehdä 
tarvittavat muutokset.  

ADS-1200 skannaa myös matkoilla
Voit skannata ja tallentaa paperiset asiakirjasi myös silloin, 
kun olet poissa toimistolta. Yhdistät vain ADS-1200 
-asiakirjaskannerin kannettavaasi ja voit skannata missä haluat. 

ADS-1700W automatiikka säästää 
aikaasi
Skannaaminen eri sijainteihin on nyt helppoa. Skannaus 
käynnistyy automaattisesti ja säästää aikaa toistuvissa 
skannaustöissä. Skannaus käynnistyy heti, kun laitat asiakirjan 
ADS-1700W asiakirjaskanneriin. Voit luoda kosketusnäytölle 
omat yhden painikkeen pikanäppäimet usein toistuvia 
skannaustöitä varten. 

Työpöytä-
skannerisi

Pieni ja 
tehokas



Nopeus 25 sivua/min / 50 kuvaa/min, 2-puolinen väriskannaus

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS)

Kannettava, virtalähde micro-B USB 3.0 väylävirta

Oma muovikorttien syöttölaite 

Skannaa tietokoneelle ja USB-muistitikulle

Alan johtava Nuance Power PDF -skannausohjelma

ADS-1200

Kannettava pieni 
asiakirjaskanneri
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Nopeus 25 sivua/min / 50 kuvaa/min, 2-puolinen väriskannaus

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS)

Langaton verkkoliitäntä

Asiakirjatunnistus käynnistää skannauksen automaattisesti 

Oma muovikorttien syöttölaite 

Voit luoda jopa 20 pikavalintaa helppokäyttöiselle 7,1 cm väril-
liselle kosketusnäytölle

Skannaa tietokoneeseen, sähköpostipalvelimelle, verkkoon, 
FTP/SFTP-palvelimelle, oman työnkulkusi mukaisiin kohteisiin ja 
USB-muistitikulle

Alan johtava Nuance Power PDF -skannausohjelma

ADS-1700W

Näppärä ja kompakti 
langaton asiakirjaskanneri
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Näppärä ja 
kompakti



Päivittäiseen 
asiakirjaskan-
naukseen



Tekniset tiedot ja ominaisuudet
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Asiakirjankäsittely

20 arkin2 automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) 

Yksittäisen asiakirjan koko: 51 x 51 mm (minimi), 215,9 x 297 mm (maksimi). Pitkä paperi jopa 215,9 x 863 mm

Maksimi skannausmäärä: Jopa 1000 arkkia/päivä, jopa 20 000 arkkia/kk

Langaton verkkoliitäntä TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuriverkko), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

SuperSpeed USB 3.0

Hi-Speed USB 2.0

Muovikortin koko: 51 x 80 mm (min), 55 x 90 mm (max). Paksuus jopa 1,02 mm, kuvioitu jopa 1,24 mm

Paper handling2

Tarvikkeet

Paperin paino (paksuus): 51,8 - 200 g/m2  (yksittäisarkki), 51,8 - 128 g/m2 (monta arkkia tai pitkä paperi)

Liitännät

Skannaustoiminnot

Skannaustarkkuus jopa 600 x 600 dpi (optinen), 1200 x 1200 dpi (ohjelmallinen)1

Kuvanlaatu:  Harmaatason säätö, mustavalkotason säätö3, värisävyn säätö, värin poisto3, reunan korostus, kuvan pakkaus, 
reikien poisto3, merkkien korostus3. Asiakirjan korjaus:  Automaattinen asiakirjan suoristus, sivunlopun havaitseminen3, 
Automaattinen kierto3, tausta-ajo3, reunojen korostus3, automaattinen värin havaitseminen, tyhjien sivujen poisto3, marginaalin 
asetus3 Syötön säätö: Yhden sivun skannaus, 2 sivua yhdelle3, muovikorttitila

Suojatun toiminnon lukko (Secure Function Lock) 3.0, näytön asetusten lukitus

Automaattinen skannauksen käynnistys, jatka skannausta, jatkuva skannaus

Käyttöliittymä

7,1 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö

LED ja painikkeet

Skannaussijainnit

Sähköpostiviestin liitteeksi1, tekstintunnistukseen1, tiedostoksi1, kuvaksi1, USB-muistitikulle, suoraan tietokoneeseen

Sähköpostipalvelimelle, 25 verkkosijaintiin ja FTP/SFTP-palvelimelle, oma työnkulku, 20 pikavalintaa kosketusnäytölle

Tuetut tiedostomuodot: TIFF (vain m/v), JPEG (väri ja harmaasävy), PDF, Secured PDF, allekirjoitettu PDF, PDF/A-1b, 
hakukelpoinen PDF1 - A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u

Ladattavat apuohjelmat / ohjaimet1

1 Käytettävä Brotherin ohjelmaa, jonka voit ladata Brother Solutions Centrestä osoitteessa: http://solutions.brother.com
2 Arkkien määrä riippuu paperin painosta
3 Vain Windows

Lisätietoja Brotherin palkituista mobiili-, pöytä- ja ammattiskannereista saat Brother-myyjältäsi tai sivulta: www.brother.fi
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, Remote Set-up.  
MacOS: Brother iPrint&Scan, Remote Set-up

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

Nopeus jopa 50 väri- tai mustavalkokuvaa/min (25 sivua/min) 300 dpi tarkkuudella

Nopeus jopa 5 väri- tai mustavalkokuvaa/min (virransyöttö USB-liitännästä) 

iOS/Android käyttäen iPrint&Scan Mobile -appia

Erottelukumi. Kesto: 10 000 arkkia tai 1 vuosi (SP2001C)

Poimintarulla. Kesto: 100 000 arkkia tai 1 vuosi (PUR2001C)



Pavintie 2
01260 Vantaa
Puh: 09 875 921
info@brother.fi

Brother Finland,
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

www.brother.fiJälleenmyyjä:

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Tuotemerkit ovat valmistajiensa 
rekisteröimiä tavaramerkkejä.


