ADS-3000N

Funksjoner og spesifikasjoner

Generelt
Bildesensor - Dual CIS
Kontrollpanel - gummi knapper

Papirhåndtering
ADF kapasitet[6] - 50 ark
Minimum dokumentstørrelse - 51 x 51mm
Maksimal[7] dokumentstørrelse - 215,9 x 355,6mm
Maksimal dokumentstørrelse for skanning av lange dokumenter - 5000mm
Maksimal daglig driftssyklus[2] - opptil 5000 ark
Papirvekt[1] (tykkelse) - 27 - 413 g/m²
Plastkortvekt (tykkelse) - trykt opptil 1,4mm

Skanning
Skannehastighet (A4) farge/ mono[1] - opptil 50spm (100ipm)
Oppløsning - Opptil 600 x 600 dpi (fra ADF) Opptil 1200 x 1200 dpi (Interpolert)
Funksjoner - e-post, bilde, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB-vert, Skanneprofil9], Nettverk, FTP/SFTP, e-post server, apper, nettsky
Profiinnstilling - Inkludert filtyper PDF (enkel, delt side, arkiv, søkbar, sikker, signert), JPEG, TIFF (enkel, delt side), XPS

Andre funksjoner [4]
Automatisk skannestørrelse, automatisk forskyvning, fjerning av blanke sider, automatisk fargegjenkjenning, automatisk bilderotering, bakgrunnsbehandling, Binarizaton, Retting av
utydelige tegn, fet formatering, fargebortfall, fargejustering, kantfylling, kantmarkering, margininnstilling, støyredusering, flermatningsdeteksjon, hullfjerning, stillemodus, arkbærermodus, ettarksskanning, plastkortmodus, linjefjerning, deteksjon av siste side.

Tilkobling
Lokalt grensesnitt - USB 3.0 og USB-vert
Grensesnitt, kablet nettverk - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 GigE)
Mobil[5] - iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer for IOS/ OSX, Image Viewer for Android

Drivere / programvare
Drivere[5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA
Program for Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader v.11 Professional Edition,
ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional 3
Programfor Mac®[5] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional Edition, Remote Set-up

Enhet
Dimensjoner (W x D x H) - 306 x 258 x 250mm
Vekt - 4.45kg
[1] For best ytelse anbefales det å bruke en arkbærer for følgende vekter: 27–39 g/m2
[2] Maksimalt antall skannede sider per dag kan brukes til å sammenligne holdbarhet mellom tilsvarende Brother-produkter. For maksimal levetid for skanneren, er det best å velge en skanner med en
driftssyklus som langt overgår skannebehovene.
[3] Valgfri gratis nedlastning fra Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
[4] Alt tilgjengelig med medlevert programvare
[5] Noen alternativer kan kreve ekstra nedlastning eller abonnement
[6] Kapasitet varierer avhengig av papirvekt
[7] Dokumentstørrelser større enn A4, men ikke større enn A3 kan skannes (ensidig) ved bruk av arkbærer.
[8] Kun Windows®
[9] Kun Windows® & Mac®
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ADS-3000N
Hold informasjonsflyten i gang

ADS-3000N
Nettverksskanner

USB 3.0

ADS-3000N
Nettverksskanning...

Informasjon på farten

Brother ADS-3000N skrivebordsskanner er
enkel å installere, robust for kontinuerlig kontorbruk, og pålitelig for uavbrutt profesjonell
skanning av viktige dokumenter.
Skanneren tilbyr ekte nettverksfunksjoner.
Forretningskritisk informasjon kan sendes direkte
til ønsket mappe eller nettverksplassering for
bedre arbeidsflyt og økt produktivitet.

ADS-3000N Funksjoner
Multifeed Detection bruker lydbølger for å identifisere potensielle
mateproblem. Papirprosessen blir automatisk stoppet og
brukeren varslet ved uregelmessig signal, noe som reduserer
risikoen for skadede dokumenter og tapt data.
Papirsepareringssystemet Advanced Reverse Roller behandler
innkommende bulkpapirjobber, slik at kun ett ark behandles om
gangen. Det gir enestående pålitelighet når man skanner ulike
dokumenttyper og vekter.

Høyhastighets USB 3.0
for lynrask behandling.

ADS-3000N støtter TWAIN- og ISIS-driverne for
programintegrering og bildebehandling.

Kablet nettverk

Skannefunksjoner

Høy produktivitet

Rask innmating,
pålitelige resultater

ADS-3000N tilbyr ekte nettverksskanning uten å måtte logge på
en sentral datamaskin eller installere
programvare på flere steder. Dermed
kan informasjonen deles på tvers av
grupper og avdelinger med minimal
brukerinnvolvering.

For å støtte skanning på tvers av
funksjoner, kan ADS-3000N skanne
til e-post, fil, bilde, nettverk, OCRprogram, SharePoint, USB-vert og
FTP/SFTB.

Brother sin ADS-3000N er bygget
for profesjonell bedriftsbruk med
skannehastigheter opptil 100ipm
(50spm), og en 50 arks stor dokumentmater gjør det mulig å skanne
papirvekter fra 27-413g/m2.

ADS-3000N bruker et bredere mottaksbrett for enklere mottak av papir
fra den automatiske dokumentmateren. Mottaksbrettet er vinklet for
å oppnå mindre papirmotstand slik at
arkene kan gli lett og stables jevnt, og
dermed redusere papirbretter.

Ved bruk av programmerbare knapper kan
skannede dokumenter sendes direkte til
forhåndsvalgte destinasjoner. For rask og
enkel skanning som sparer tid og opplæring av
ansatte.

ADS 2.0 skannere prosesserer effektivt et
bredt spekter av ulike dokumentmaterialer,
papirvekter, farger, størrelser og også plastkort.

Skann til USB funksjonen gir tilkobling til et
eksternt flashminne på opptil 64 GB, slik at
brukere kan umiddelbart ta med seg sine
skannede dokumenter på farten.

