
Toiminnot, jotka optimoivat työnkulkusi: 

• 2-puolinen skannaus yhdellä arkinsyötöllä
• 6.8 cm leveä LCD-näyttö
• Vakiona langaton verkkoliitäntä
•  Suora asiakirjaskannaus pilveen tai

mobiililaitteeseen
• Henkilökortinlukija
• Windows ® ja Mac yhteensopiva
• Mukana skannausohjelmat ammattikäyttöön

ADS-1600W skannerilla 
useat käyttäjät skannaavat, 
järjestävät ja jakavat tietoa 
helposti. Laite skannaa suoraan 
mobiililaitteeseen tai pilveen, sekä 
sisältää älykkään ohjelmiston 
varmistaen sujuvan tiedonkulun.  

ADS-1600W 

INTUITIIVINEN 

SKANNERI 
PIENIN 

ULKOMITOIN 



Kompakti ja monipuolinen
• Mitat vain 285 (lev) x 103 (syv) x 84 (kork) mm
• 2-puolinen skannaus
•  Skannaa mitä tahansa käyntikorteista muovisiin henkilökortteihin,

kuitteihin ja jopa 2-puolisiin A4-asiakirjoihin.

Nopea ja tehokas 
•  Skannaa 1-puolisena jopa 18 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
•  Skannaa 2-puolisena jopa 36 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa
•  Skannaa moniin eri tarkoituksiin ja sijainteihin: Kuvaksi,

sähköpostiviestin liitetiedostoksi, sähköpostipalvelimelle, tiedostoon,
tekstintunnistukseen, verkkoon, FTP-palvelimelle, USB-muistitikulle, 
pilveen ja SharePoint-palveluun®1

•  Erityinen henkilökortinlukija

Skannaa suoraan pilveen
•  Skannaa asiakirjasi suoraan pilveen helposti tallennettavaksi ja 

jaettavaksi, tietokonetta ei tarvita. Näin tieto on kaikkien yrityksenne 
työntekijöiden käytettävissä myös heidän mobiililaitteillaan. 

Yhteensopivuus
•  Mukana TWAIN, WIA- ja ISIS-ohjaimet, jotka 
mahdollistavat saumattoman integroinnin moniin eri
asiakirjanhallintajärjestelmiin.

Helppokäyttöinen
•  6.8 cm leveä LCD-kosketusnäyttö web connect 

toiminnolla. Voit skannata ja tallentaa asiakirjasi 
suoraan suosittuihin pilvipalveluihin.

•  20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
•  Jaettavissa usean käyttäjän kesken langattomalla

verkkoliitännällä (vakiovaruste)

Korkea laatu
• Tarkkuus jopa 600 x 600 dpi
• Automaattinen kuvankääntö (esim. kuva on 

syöttölaitteessa ylösalaisin)
• Korjaa vinon arkin automaattisesti (suoristaa vinoon 

skannatut asiakirjat)
• Automaattinen rajaus
• Taustavärin poisto
• Tunnistaa ja poistaa tyhjät sivut

ADS-1600W tarjoaa laajan valikoiman 
ominaisuuksia, jotka tekevät työpäivästäsi 
tehokkaamman ja tuottavamman. Tämän lisäksi 
ADS-1600W sisältää tehokkaat ohjelmat joilla 
skannaat, jaat ja järjestät asiakirjasi helposti, jotta 
tärkeä tieto löytyy helposti uudelleen. 

Nopea. Tehokas. 
Älykkäät skannausmahdollisuudet kättesi ulottuvilla.

Ominaisuuksia:

6.8 cm leveä LCD-kosketusnäyttö

Langaton 
verkkoliitäntä

2-puolinen skannaus Skannaa USB-
muistitikulle



Pieni ja kompakti laite 
sisältää paljon toimintoja

Mukana toimitettavat 
ohjelmat:

NuanceTM  PDF Converter Professional 8
Antaa käyttäjilleen paremmat mahdollisuudet luoda, 
muokata ja jakaa PDF-tiedostoja turvallisesti.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Monipuolinen ohjelma asiakirjojesi hallintaan, 
muokkaamiseen ja PDF-tiedoston luomiseen. Tukee myös 
Microsoft® SharePoint® yhteyttä.

ADS-1600W mukana toimitetaan 
useita tehokkaita ohjelmia, joten laite 
on erinomainen ratkaisu tehokkaaseen 
asiakirjahallintaan ja sujuvaan työnkulkuun. 
Asiakirjat ovat siten käytettävissäsi 
myös matkustaessasi. Voit jakaa tärkeät 
asiakirjasi, tiedonkulku paranee, eikä sinun 
tarvitse kantaa suurta paperiarkistoa 
mukanasi. 

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Skannaa ja järjestä digitaaliset asiakirjasi. Katsele, muokkaa, 
lähetä sähköpostitse ja tallenna hakukelpoisia PDF-, HTML-, 
RTF- ja TXT-tiedostoja.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac) 
Skannaa ja vie yhteystietoja suoraan Microsoft® Outlookiin 
ja muihin yhteystieto-ohjelmiin.

Control Center 4 (Windows®) /  
Control Center 2 (Mac) 
Skannaa ja vie yhteystietoja suoraan Microsoft® Outlookiin 
ja muihin yhteystieto-ohjelmiin.



Jälleenmyyjä

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of 
Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks 
of their respective companies.

1Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa
2Ladattavissa veloituksetta osoitteesta http://solutions.brother.com

YLEISTÄ

SKANNAUS

SKANNERIOHJAIN

Skanneri Automaattinen dokumentinsyöttölaite, automaattinen
2-puolinen skannaus

Skannaus Väri-, harmaasävy- ja mustavalkoskannaus
Lukupää 2 x CMOS-CIS (Contact Image Sensor)-lukupää,

1 edessä & 1 takana, jotka mahdollistavat 2-puolisen skannauksen yhdellä  
arkinsyötöllä

Liitäntä Hi-Speed USB 2.0, langaton 802.11b/g/n
Langattoman verkon asennus WPS, AOSS
Langattoman verkon salaus WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Näyttö 6.8 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö

Väri- ja mustavalkoskannausnopeus Jopa 18 sivua/min 
(A4, tarkkuus jopa 300 dpi)
2-puolinen väri- ja Jopa 18 sivua/min, 36 kuvaa minuutissa
mustavalkoskannausnopeus  (A4, jopa 300 dpi)
Skannaustarkkuus, optinen Jopa 600 x 600 dpi (pistettä tuumalla)
Skannaustarkkuus, interpoloitu  Jopa 1200 x 1200 dpi (pistettä tuumalla)
Värien määrä 30 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit
Harmaasävyt 256 harmaan tasoa
Tiedostomuodot JPEG, TIFF, PDF (normaali, arkistointi (PDF/A), hakukelpoinen ja salasanasuojattu)
Skannaa USB:lle Skannaa suoraan USB-muistitikulle ilman tietokonetta
Skannaa sähköpostiin Skannaa suoraan sähköpostiviestin liitetiedostoksi
Skannaa tekstinlukuun Skannaa tekstiä suoraan tekstinkäsittelyohjelmaan,  esim. Wordiin ja voit heti muokata  

tekstiä.
Skannaa tiedostoon Skannaa suoraan tietokoneellesi tai verkkoon
Skannaa kuvaksi Skannaa suoraan valitsemaasi kuvankäsittelyohjelmaan
Skannaus hakukelpoiseksi PDF:ksi Skannaa asiakirjan PDF-tiedostoksi, jota käyttäjät voivat etsiä hakusanoilla  

(hakukelpoinen PDF)
Skannaa verkkoon Skannaa suoraan verkkokansioon (vain Windows®)
Skannaa mobiililaitteelle Skannaa suoraan mobiililaitteisiin Brother iPrint&Scan sovelluksella
Skannaa pilveen Skannaa suoraan seuraaviin pilvipalveluihin: Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook,   

FLICKR®, Google Drive™, PICASA™ & SkyDrive®
Skannaa sähköpostiserverille Skannaa suoraan sähköpostiosoitteeseen sähköpostipalvelimen kautta
Skannaa FTP:lle Skannaa suoraan FTP-palvelimelle

Windows® ISIS2, TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32 & 64 bit versiot &  
Windows® XP 32 bit versio)

Macintosh TWAIN & ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux SANE2

MAC-OHJELMAT

Brother Control Center 2  Brotherin helppokäyttöinen skannausohjelma
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Maailmanlaajuinen käyntikorttien ja yhteystietojen

 hallintaratkaisu
NewSoft® Presto!®  
PageManager® 9  Asiakirjahallintaan ja -jakamiseen

WINDOWS® -OHJELMAT

Brother Control Center 4  Brotherin helppokäyttöinen skannausohjelma
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Maailmanlaajuinen käyntikorttien ja yhteystietojen hallintaratkaisu
Nuance™ PaperPort™ 12SE Tehokkaaseen asiakirjanhallintaan, PDF:n luomiseen

ja muokkaamiseen. Sisältää Microsoft® SharePoint yhteyden 
Nuance® PDF Convertor  Tehokas ohjelma PDF-tiedostojen luomiseen ja
Professional 8 hallinnointiin. 

MITAT JA PAINO

KÄYTTÖSUOSITUS

Tehonkulutus (skannaus) 14 W
Tehonkulutus (valmiustila) 4 W
Tehonkulutus (säästötila) 1,5 W
Tehonkulutus (sammutettu) 0,25 W
Melutaso (käyttö) 47 dB tai vähemmän (äänenpaine)
Melutaso (käyttö) 59 dB tai vähemmän (teho)

Pakkaus 380 (lev) x 170 (syv) x 207 (kork) mm 2,6 kg
Laite 285 (lev) x 103 (syv) x 84 (kork) mm 1,6 kg

Päivittäinen käyttö Jopa 500 sivua

PAPERINKÄSITTELY
Paperinsyöttö Jopa 20 arkkia
Sivukoko Leveys 51 - 215,9 mm, pit. 70 - 297 mm
Pitkä paperi Suurin leveys 215,9 mm, pit. 863 mm (vain 1

arkki kerrallaan)
Tukee käyntikorttien skannausta Kyllä (yksi kerrallaan)
Tukee muovikorttien skannausta Kyllä (yksi kerrallaan)
Kuittiskannaus Kyllä (siirtotaskua käyttäen)

YMPÄRISTÖ

Brother tarjoaa tukisivustollaan valikoiman apuohjelmia ja sovelluksia, jotka auttavat 
parantamaan toimistosi tehokkuutta ja tiedonkulkua. Lue lisää osoitteessa:  online.brother.eu

Brother Online

SKANNAA
Skannaa asiakirjat 
hakukelpoisiksi PDF-
tiedostoiksi.

ARKISTOI
Arkistoi digitaaliset 
asiakirjasi Brotherin 
tehokkailla ohjelmilla..

HAE
Voit hakea asiakirjasi helposti 
ja nopeasti muokattavaksi, 
katsottavaksi, jaettavaksi tai 
tulostettavaksi.

ADS-1600W  tekniset tiedot

Sujuvaa työnkulkua

AA AA AA


