ADS-2600We

TRÅDLÖS NÄTVERKSANSLUTNING

SKANNING

för OPTIMERAT ARBETSFLÖDE

FUNKTIONER SOM OPTIMERAR DITT ARBETSFLÖDE
•Snabb dubbelsidig skanning med upp till 48 sidor per
minut (24 ark per minut) i färg och svartvitt

• Snabbvalsknapp för genväg till hemskärmen

• Funktionslås
• Automatisk dokumentmatare för 50 ark för skanning av • Autentisering mot Active Directory
flersidiga dokument
• 9,3 cm färgpekskärm
• Skanning med hög upplösning upp till 1 200 dpi
• Skapa sökbara PDF-filer för bättre dokumenthantering
• Skanna direkt till USB-minne utan behov av dator
• Professionella programvaror medföljer

Pålitlig skanning i arbetsgrupper
Trådlös nätverksskanner med 9,3 cm LCD-färgpekskärm. ADS-2600We har förbättrad prestanda och
bildbehandling, utökade skanningsfunktioner och är kompatibel med Kofax 5.1 VRS Elite.

Snabbvalsknapp för
genväg till hemskärmen

NÄTVERKSANSLUTNING
Trådlös och trådbunden
nätverksanslutning möjliggör
smidig integrering i kontorets
befintliga infrastruktur.

Effektiv användning med snabba och enkla
snabbvalsknappar.

Funktionslås

SKANNING UTAN DATOR

Begränsar åtkomsten av vissa
skanningsfunktioner till behöriga
användare för bättre kontroll över
säkerhet och driftskostnader.

Kofax förbättrar noggrannheten vid
optisk teckenigenkänning (OCR).
Ger snabbare dokumenthantering
och bättre skanningsresultat.

Konvertera papper till digitala filer
snabbt och enkelt med den praktiska
9,3 cm stora LCD-pekskärmen i färg.

Autentisering mot Active Directory
Autentiserar och godkänner användare.

MEDFÖLJANDE PROFESSIONELLA PROGRAMVAROR
• TWAIN and WIA – Förbättra prestandan och bildbehandlingsap• N
 uance® PDF Converter Professional 8 (Windows®) –
Lättanvänd programvara som ger användarna möjlighet att skapa, plikationerna med TWAIN- och WIA-drivrutiner.
konvertera och dela PDF-filer på ett bättre och säkrare sätt.
• Skanna till molnet – Med ADS-2600We kan du enkelt skanna
• Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – Snabba och enkla
dina dokument direkt till GOOGLE DOCSTM, Dropbox och
verktyg för att skanna dokument och skapa PDF-filer.
EVERNOTE® så att du får åtkomst till dem var du än befinner dig.4
	Förenklar hanteringen av alla dina dokument och gör det möjligt
•  Anslutning till Microsoft® SharePoint – Med ADS-2600We kan
att visa, redigera och dela PDF-filer.
du enkelt skanna dina dokument till Microsoft® SharePoint.1
För registrering och ytterligare support, gå in på online.brother.eu

iPrint&Scan

Skriv ut och skanna direkt
från din mobila enhet
(gratis nedladdning krävs)

A4

A3
AVANCERADE FUNKTIONER
DETEKTERING AV TOM SIDA

AUTOMATISK KORRIGERING
AV SNEDA ARK

ULTRALJUDSDETEKTERING AV
FLERARKSMATNING

Ultrasonic Multifeed Detection
Page align

Vid skanning av en bunt dokument detekterar ADS‑2600We
tomma sidor och tar bort dem för att spara tid och utrymme
vid arkivering.

Rätar automatiskt upp skannade bilder.
Förenklar den manuella hanteringen och
spar tid.

ALLMÄNT

Begränsar risken för dokumentskador och
matningsfel. Ger mindra dataförluster vid
skanning och behåller det ursprungliga
dokumentets utseende.

Pappershantering och pappersspecifikationer
Dual CIS dubbelsidig skanning
StarSapphire 400 MHz
256 MB
Ultrasonic
Multifeed Detection
Upp till 60 timmar
9,3 cm färgpekskärm
Höghastighets-USB 2.0 och USB Host (upp till 32 GB)

Skanningsteknik
Processor
Minne
Backupklocka
Kontrollpanel
Gränssnitt

SKANNING

Pappersinmatning
Pappersutmatning
Page Clean
Standardpapper, typer
Pappersstorlekar
Skanning av långa ark
Pappersvikt
Stöd för skanning av visitkort
Stöd för skanning av plastkort
Bärarksläge

Automatisk korrigering av sneda ark
Upp till 24 ppm (sidor per minut) i färg och svartvitt
Hastighet vid standardskanning (A4)
Sensor för flerarksmatning
Hastighet vid dubbelsidig skanning (A4)	Upp till 48 sidor per minut (24 ark per minut) i färg och svartvitt
Upp till 600 x 600 dpi (punkter per tum)
Optisk skanningsupplösning
Interpolerad skanningsupplösning1
Upp till 1 200 x 1 200 dpi (punkter per tum)
Färgdjup
30 bitar internt och 24 bitar externt
ARBETSBELASTNING
256 nivåer
Gråskala
Filformat som stöds	JPEG, TIFF och PDF (standard, arkiv (PDF/A), sökbara1 och
Maximalt dagligen
lösenordsskyddade)
Skanna till USB-minne
Skanna direkt till ett USB-minne utan att använda datorn
Skanna till e-post1	Skanna dina dokument direkt som bifogad fil till ditt e-postprogram
	
OCH VIKT
drop out
Skanna dokument till ditt ordbehandlingsprogram för omedelbar ColourMÅTT
Skanna till OCR1
Page
Clean
redigering
Med förpackning
Skanna till fil1
Skanna till en fil på din dator
Utan förpackning
Skanna till bild1
Skanna till ditt bildbehandlingsprogram
Skanna till SharePoint

1

Upp till 50 ark
Upp till 50 ark
A4, A5, A6, B5, B6, Letter och Legal
Bredd 51–215,9 mm. Längd 70–355,6 mm
Bredd från 51 mm till 215,9 mm, längd från 70 mm till 863 mm
52 g/m2 till 200 g/m2
85,6 x 54,0 x 0,76 mm/1 mm–3 mm
85,6 x 54,0 x 0,76 mm/0,25 mm–0,76 mm
En
	
transparent plastficka som används för att skanna skadade
dokument eller papperstyper som inte stöds av skannern
Inom 5 grader
Minskar risken för skadade dokument

Colour drop out

Upp till 1 500 ark

383 (b) x 291 (d) x 285 (h) mm/5,7 kg
299 (b) x 220 (d) x 179 (h) mm/3,6 kg

Ladda upp skannade filer till SharePoint med PaperPort-anslutning
	

SKANNERDRIVRUTINER
Windows®
Macintosh2
Linux

	
TWAIN,
ISIS och WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®
och Windows® XP)
OS X 10.6.8, 10.7.x och 10.8.x, 10.9.x
Colour drop out
SANE

MILJÖ

Colour Detect
®
Colour drop
out
PROGRAMVARA FÖR WINDOWS

Brother Control Center 4 	Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother med
avancerad bildbehandling
NewSoft® Presto! Biz Card 6
Global lösning för visitkortshantering
®
Nuance PDF Converter	Kraftfull och intelligent PDF-programvara som ger professionella
användare möjlighet att skapa,
Professional 8	konvertera, redigera och montera PDF-filer samt dela dem med
kollegor och kunder
Nuance® PaperPort 12 SE	Programvara för hantering och delning av dokument

PROGRAMVARA FÖR MAC

Spänningskrav

220 V till 240 V AC, 50/60 Hz

Strömförbrukning (skanning)

20 W

Strömförbrukning (vänteläge)

4W

Strömförbrukning (viloläge)

2W

Strömförbrukning (avstängd)

Ca 0,4 W

Ljudtryck (skanning)

49 dB

Ljudeffekt (skanning)

62,5 dB

Multi-stream

Brother Control Center 2 	Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother med
Colour
Detect
avancerad
bildbehandling
NewSoft® Presto! Biz Card 6
Global lösning för visitkortshantering
®
PageManager version 9 SE
Programvara för hantering och delning av dokument
Kräver programvara som medföljer maskinen 2Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre http://support.brother.com

1

Återförsäljare:

Multi-stream

A3 Merge

Brother Sverige
A4Frölunda
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
www.brother.se

A3

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother
Industries Ltd. Produktnamn är inregistrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

