DS-820W

OPPNÅ BEDRE ARBEIDSPROSESSER
SKANN

Skann dokumentene dine
om til søkbare PDF-filer.

A A

ARKIVER

A dokumentene
A dine
Arkiver
med den medfølgende
programpakken

A

A

SØK

Hent frem dokumenter raskt
og enkelt for redigering,
visning, deling eller utskrift.

SKANN DOKUMENTENE DINE

DS-820W Spesifikasjoner
PROGRAMVARE FOR MAC

GENERELT
Bildesensor
Papirsensor
Batteri
Minne
Grensesnitt

CIS (Contact Image Sensor)
Optisk fotosensor
AP-1306 Li-ion batteri
4 GB SD minnekort følger med Grense for SD-kortstørrelse 2 til 32 GB
Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

DsmobileCapture
NewSoft® Presto!® BizCard 6
NewSoft® Presto!®
PageManager 9

Brukervennlig skanneprogram
Global løsning for håndtering av visittkort
Program for styring og deling av dokumenter på begynnernivå

MOBILE APPLIKASJONER
Scan Hub	Gratis app for iOS- og Android-enheter. Skann, organiser og del
dokumentene dine fra mobile enheter

SKANNING
Standard mono og farger
Skannehastighet
7,5 spm (8 sekunder per side) A4 opptil 300 dpi
Optisk oppløsning
Opptil 600 x 600 dpi
Interpolert oppløsning
1200 dpi
Fargedybde
48-bit intern og 24-bit ekstern
Gråtone
256 nivåer
Støttede filformater	JPEG, TIFF, BMP, GIF, (bare PNG Button Managery) og PDF
(standard og søkbar)
Skann til:	E-post, filer, applikasjoner, skrivere, delte nettverksmapper, OCR, FTP,
nettskyen og SharePoint®1

Windows®
Macintosh
Linux

NÅR SOM HELST

UTEN KABLER OG PC!

PAPIRHÅNDTERING
Papirinnmating
Papirstørrelser
Papirvekt

1 ark
Mellom 55 og 215,9 mm bredt og mellom 90 og 812,8 mm langt
Mellom 60 og 105 g/m2

VEKT OG DIMENSJONER
Med kartong
Uten kartong

SKANNERDRIVER

HVOR SOM HELST

354 (B) x 254 (D) x 70 (H) mm 1,18 kg
308 (B) x 52,5 (D) x 40,7 (H) mm 440g

LI-ION BATTERI
TWAIN (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® og Windows® XP)
TWAIN (Mac OS X 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
TWAIN og Scan App

Ladetid
Vedvarende standby-tid
Antall skannbare ark
(Wi-Fi av)
Antall skannbare ark
(Wi-Fi av)

4 timer
5 minutter (når auto power-funksjonen er aktivert)
90 ark
450 ark

PROGRAMVARE FOR WINDOWS®
DsmobileCapture
Button Manager V2
Nuance™ PaperPort™ 12SE
NewSoft® Presto!® BizCard 6

Brukervennlig skanneprogram
"One touch" skanneteknologi til e-post, fil, app, mappe, FTP eller skriver
Skann, del, søk i og organiser dokumenter på PC
Global løsning for håndtering av visittkort

MILJØ
Strømforsyning
Strømforbruk
(ved skanning/batterilading)
USB-tilkoblet
Strømforbruk (ved fulladet
batteri / strømmen av)
USB-tilkoblet
Lydtrykknivå (aktivt)

USB bus-power 5 V DC
5 V / 500 mA eller mindre

5 V / 1 mA eller mindre

50 dB

Brother
Brother tilbyr forskjellige programmer og tjenester som kan hjelpe dere å jobbe
mer effektivt. Her vil du se hvordan vi kan hjelpe bedriften din: online.brother.eu
1

Krever programvare som leveres sammen med maskinen.

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries
LTD. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene.

DS-820W er ikke bare en skanner,
den gir deg en helt ny måte å jobbe
på. Skanneren har et oppladbart
batteri og mulighet til å synkronisere
skannede data rett til mobile enheter,
alt for å gjøre dagen din lettere.

Funksjoner som optimaliserer
arbeidsprosessene dine
• 4 GB SD-kort medfølger
• Innebygd trådløs tilkobling
• Batteridrevet
• Kompatibel med Windows® og Mac
• 600 x 600 dpi
• Profesjonell programpakke er inkludert

Rask. Effektiv.
Klar når du er klar

Programpakken
inkluderer:

DS-820W endrer alt fra den måten du jobber på til
hvor du jobber. Den har en rekke nyttige funksjoner i
en kompakt innpakning, slik at arbeidsdagen blir mer
effektiv. Enheten får strøm fra det oppladbare batteriet
og lar deg skanne direkte til det uttakbare SD-kortet og
overføre skannede data trådløst til mobile enheter, PC
eller nettskyen, slik at du kan være maksimalt fleksibel
når du er utenfor kontoret.

DS-820W leveres med en kraftig
programvare som gir deg en perfekt
løsning for dokumentstyring og bedre
arbeidsprosesser. Den hjelper deg å
hente frem dokumenter når du er borte
fra kontoret. Del dokumenter for å bedre
kommunikasjonen og samarbeidet og
mengden papirer du må ta med deg på
reise.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Et effektivt program for dokumentstyring, redigering og
oppretting av PDF-dokumenter med tilkobling for
Microsoft® SharePoint®.
Trådløs tilkobling

Batteridrevet

Utvidbart minne

Kompakt

Produktets funksjoner:
Brukervennlig

Høy kvalitet

• "One touch" skanneteknologi
• Får strøm fra et oppladbart batteri eller rett fra PC-en
via USB-kabel
• Innebygd trådløs tilkobling

• Opptil 600 x 600 dpi
• Skann dokumentene dine i høy kvalitet, klare til
lagring i nettskyen

Rask og effektiv
• Skannehastighet på opptil 7,5 spm (8 sekunder per side) i
mono og farger
• Skann til forskjellige formål, for eksempel e-post, filer,
applikasjoner, skrivere, delte nettverksmapper, FTP, SDkort, nettskyen og SharePoint®1
• Skann alt fra visittkort, ID-kort i plastikk, fotografier,
kvitteringer og tosidige dokumenter i opptil A4-format

Kompatibilitet
• TWAIN-driveren som følger med, muliggjør sømløs
integrasjon med forskjellige dokumentstyringssystemer

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)
Skann og organiser digitaliserte filer. Vis, rediger, send eller
lagre filer som søkbare PDF-, HTML-, RTF- eller TXT-filer.

Button Manager V2 (Windows®)
Sett opp flere alternativer for "skann til" med
skanneknappen på skanneren.

Skanning til nettskyen

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® og Mac)

• Skann og synkroniser dokumentene dine rett til nettskyen
for skanning uten PC. Alle i bedriften kan så få tilgang til
informasjonen på sine mobile enheter.

Skann og eksporter redigerbare kontaktopplysninger
direkte til Microsoft® Outlook® og andre
kontakthåndteringssystemer.

Kompakt

DSmobileCapture (Windows® og Mac)

• Kompakt størrelse: 308 (B) x 52,5 (D) x 40,7 (H) mm
• Veier bare 440 g

Et verktøy for å kopiere og vise skannede
dokumenter fra en mobil skanner.

Alt du trenger å skanne,
dele og organisere
mens du er på farten

