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Information i rörelse
Brother ADS-2400N bordsskanner är enkel att
installera, hållbar, tillförlitlig och professionell lösning
på kontoret, för skanning av viktiga dokument.
Med kraftfulla nätverksfunktioner kan affärskritisk
information skickas direkt till önskad nätverksmapp,
vilket förbättrar och effektiviserar arbetsflödet och
ökar produktiviteten.

ADS-2400N Funktioner
Detektering av flerarksmatning använder ljudvågor för att identifiera
potentiella felmatningar. Pappersmatningen avbryts automatiskt
och användaren varnas om en oregelbunden signal upptäcks, vilket
minskar risken för skadade dokument och förlorad data.
Det avancerade systemet med motroterande rullar hanterar
inkommande pappersjobb så att bara ett ark i taget behandlas, för
enastående tillförlitlighet vid skanning av en mängd olika dokumenttyper och vikter.

Hi-Speed USB 2.0 för snabb och effektiv
behandling.

ADS-2400N stödjer TWAIN och ISIS drivrutiner för
programvaruintegration och bildbehandling.

Kabelanslutet nätverk

Utbud av
skanningsfunktioner

Hög produktivitet

Snabb inmatning,
Tillförlitlig utmatning

ADS 2.0 dokumentskannrar erbjuder
kraftfulla nätverksfunktioner, utan att
du behöver använda en central dator
eller installera programvara på flera
platser. Det ger möjlighet att dela
information mellan team och
avdelningar, få användare behöver
engageras.

För att stödja skanning mellan olika
avdelningar på företag, kan
ADS-2400N skanna till e-post, fil,
bild, nätverk, OCR programvara,
SharePoint®, USB-värd och FTP/
SFTP

Brother ADS-2400N är skapad
för professionell användning, har
skanningshastigheter på upp till 60
ipm (30 sid/min) och en stor 50 arks
dokumentmatare som kan skanna
pappersdokument som väger mellan
27 och 413 gram.

ADS-2400N har ett bredare
utmatningsfack för att smidigt kunna
fånga upp paper som matas via den
automatiska dokumentmataren.
Pappersfacken är vinklade för mindre
pappersmotstånd, så att dokumenten
kan glida ner enkelt, vilket minskar
pappersveck.

ADS 2.0 serien med skannrar hanterar effektivt
en mängd olika dokumenttyper, pappersvikter,
färger, storlekar och även plastkort.

Skanna till USB-värd funktionen ger dig
möjlighet att ansluta ett externt USB-minne på
upp till 64 GB så att användare snabbt kan få
tillgång till sina skannade dokument.

ADS-2400N

Funktioner och specifikationer

Allmänt
Bildsensor - Dual CIS
Kontrollpanel - Gummiknappar

Pappershantering
ADF kapacitet[6] - 50 ark
Minimum dokumentstorlek - 51 x 51mm, Max[7] dokumentstorlek - 215.9 x 355.6 mm
Max dokumentstorlek för skanning av långa ark - 5 000 mm
Max daglig skanningsvolym[2] - Upp till 3 000 ark
Pappersvikt[1] (Tjocklek) - 27 till 413 g
Vikt plastkort (Tjocklek) - präglat upp till 1.4 mm

Skanning
Skanningshastighet(A4) Färg / Mono - Upp till 30 sid/min (60 ipm)
Upplösning - Upp till 600 x 600 dpi (från ADF) Upp till 1200 x 1200 dpi (interpolerad)
Skanningsfuktioner - e-post, bild, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB-värd, nätverk, FTP/SFTP, Skanningprofil[9]
Profilinställningar - inkluderar filformat såsom PDF (singel, delad sida, arkiv, sökbar, säker, signerad), JPEG, TIFF (singel, delad sida), XPS

Andra funktioner [4]
Automatisk skanningstorlek, Automatisk skevkorrigering, Hoppa över tom sida, Automatisk färgavkänning, Automatisk bildrotation, Bakgrundsbearbetning,
Korrigering av suddiga tecken, Fetstilsformattering, Släpp färg, Färgtonjustering, Kantfyllning, Kantbetoning, Marginalinställning, Brusreducering, Detektering
av flerarksmatning, Borttagning av hålslag,Tystläge, Bärarksläge, Enkelsidig skanning, Plastkortläge, Ta bort linjering, Avkänning slut på sidan

Anslutning
Lokalt gränssnitt - USB 2.0 och USB värd
Kabelanslutet nätverksgränssnitt - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 GigE)
Mobilt[5] - iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer för IOS/ OSX, Image Viewer för Android

Drivrutiner / Programvara
Driverrutiner[5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara för Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer+,
Remote Set-up, BRAdmin Professional[3,8]
Programvara för Mac[3] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v12, Remote Set-up

Enhet
Mått och vikt (W x D x H) - 306 x 258 x 250 mm, vikt - 4.45 kg

[1] För bästa prestanda rekommenderas användning av ett bärark i följande vikter: 27-39 g
[2] Max antal skannade sidor per dag kan användas för att jämföra hållbarhet mellan Brother produkter. För max livslängd på skanner, är det optimalt att välja en skanner med skanningsvolymer som
överstiger dina skanningsbehov.
[3] Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre http://solutions.brother.com
[4] Finns tilgänglig med medföljande programvara.
[5] Vissa tillval kan kräva ytterligare nedladdning eller prenumeration.
[6] Kapacitet beroende på pappersvikt.
[7] Dokument större än A4-storlek, men inte större än A3 kan skannas (enkelsidigt) genom att använda bärark
[8] Endast Windows®
[9] Endast Windows® och Mac®
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