ADS-1600W

INTUITIV

SKANNING

ADS-1600W gör det enkelt att skanna,
organisera och dela information med
flera användare. Med trådlös skanning
direkt till din mobila enhet eller till
molnet i kombination med intelligenta
programvaror når din information längre.

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde
• Dubbelsidig skanning med single pass
• 6,8 cm LCD-pekskärm
• Inbyggd trådlös nätverksanslutning
• Skanna dina dokument direkt till molnet eller till din
mobila enhet
• ID-kortläsare
• Kompatibel med Windows® och Mac
• Professionella programvaror medföljer
LCD-SKÄRM

UPP TILL

600 X
600 dpi

SIDORS

ADF

DUBBELSIDIG

Snabb. Effektiv.
Intelligent skanning
alltid nära till hands.
ADS-1600W har en mängd funktioner som gör
din arbetsdag effektivare och mer produktiv. När
du använder ADS-1600W i kombination med de
medföljande avancerade programvarorna kan du
enkelt skanna, dela och organisera dina dokument
så att viktig information är lätt att komma åt.

6,8 cm LCD-pekskärm

Produktegenskaper:

Trådlös
Dubbelsidig skanning
nätverksanslutning

Skanna till USB

Hög kvalitet

Kompakt och flexibel

• Upp till 600 x 600 dpi
• Automatisk rotation av bilder (om sidan hamnat upp och ned)
• Automatisk korrigering av sneda ark
(rätar upp snett skannade dokument)
• Automatisk beskärning
• Borttagning av bakgrundsfärg
• Detektering och borttagning av tomma sidor

• Kompakt design – 285 (b) x 103 (d) x 84 (h) mm
• Dubbelsidig skanning
• Skanna till exempel visitkort, ID-kort, kvitton och dubbelsidiga
dokument upp till A4

Kompatibilitet
• De medföljande TWAIN-, WIA- och ISIS-drivrutinerna
möjliggör smidig integration i olika dokumenthanteringssystem

Lätt att använda
• 6,8 cm LCD-pekskärm och Internetanslutning möjliggör
skanning direkt till populära lagringslösningar i molnet
• 20 sidors ADF (automatisk dokumentmatare)
• Tack vare inbyggd trådlös nätverksanslutning kan flera
användare dela på samma skanner

Snabb och effektiv
• Enkelsidig skanning i hastigheter upp till 18 ppm (sidor per minut) i
svartvitt och färg
• Dubbelsidig skanning i hastigheter upp till 36 ipm (bilder per minut) i
svartvitt och färg
• Skanna till olika destinationer, som exempelvis: bild, e-post,
e-postserver, fil, OCR, nätverk, FTP, USB-minne, molnet och
SharePoint®1
• Speciell ID-kortläsare

Skanna direkt till molnet
• Dela och lagra information enkelt genom att skanna direkt till
molnet utan dator. Alla inom din organisation kommer sedan åt
informationen även från sina mobila enheter.

Medföljande
programvaror:
ADS-1600W levereras med avancerade
programvaror och är därmed en perfekt
lösning för effektiv dokumenthantering och
bättre arbetsflöden. Du kan komma åt och
hämta dokument även om du inte är på
kontoret. Förbättra kommunikationen och
samarbetet genom att dela dokument och
minska samtidigt pappersmängden på resan.

NuanceTM PDF Converter Professional 8
Låter användarna samarbeta bättre genom att skapa,
konvertera och dela PDF-filer på ett säkert sätt.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Avancerad programvara för dokumenthantering och
redigering samt för att skapa PDF-dokument med anslutning
för Microsoft® SharePoint®.

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)
Skanna och organisera digitaliserade filer. Visa, redigera,
e-posta eller spara sökbara filer i formaten PDF, HTML,
RTF eller TXT.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® och Mac)
Skanna och exportera redigerbar kontaktinformation direkt till
Microsoft® Outlook® och andra kontakthanteringssystem.

Control Center 4 (Windows®)/
Control Center 2 (Mac)
Med Brother Control Center kan du anpassa dina inställningar
och därigenom skanna dina dokument effektivare.

Skanner med många
funktioner förpackade i ett
litet och kompakt format

FÖRBÄTTRA DITT ARBETSFLÖDE
SKANNA

SKANNA

Skanna dina dokument till
sökbara PDF-filer.
SKANNA
SKANNA

A A

A

ARKIVERA

A dina dokument
A med
Arkivera
de avancerade programvarorna
som medföljer.

A

SÖK

Hämta dina dokument snabbt och
enkelt för att sedan redigera, visa,
dela eller skriva ut dem.

Specifikationer för ADS-1600W
PROGRAMVARA FÖR WINDOWS®

ALLMÄNT
Skannertyp
Skanningslägen
Bildsensor
Gränssnitt
Trådlös inställning
Trådlös säkerhet
Display

Automatisk dokumentmatare (ADF), automatisk dubbelsidig skanning
Färg, gråskala och svartvitt
2 x CMOS dual CIS (Contact Image Sensor), 1 fram och 1 bak för
dubbelsidig skanning med single pass
Höghastighets-USB 2.0, trådlös 802.11b/g/n
WPS, AOSS
WEP 64/128 bitar, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
6,8 cm färgpekskärm

SKANNING
Hastighet vid standardskanning
i färg och svartvitt
Upp till 18 ppm (sidor per minut), A4 upp till 300 dpi
Hastighet vid dubbelsidig
skanning i färg och svartvitt	Upp till 18 ppm (sidor per minut), 36 ipm (bilder per minut), A4 upp till
300 dpi
Optisk skanningsupplösning
Upp till 600 x 600 dpi (punkter per tum)
Interpolerad
skanningsupplösning
Upp till 1 200 x 1 200 dpi (punkter per tum)
Färgdjup
30 bitar internt och 24 bitar externt
Gråskala
256 nyanser
Filformat som stöds
JPEG, TIFF och PDF (standard, arkiv (PDF/A), sökbara och
lösenordsskyddade)
Skanna till USB
Skanna direkt till USB-minne utan behov av dator
Skanna till e-post
Skanna dokument direkt till det e-postprogram du använder
Skanna till OCR
Skanna dokument direkt till ditt ordbehandlingsprogram, t.ex.
Microsoft® Word, för omedelbar redigering
Skanna till fil
Skanna direkt till en fil på din dator eller i nätverket
Skanna till bild
Skanna direkt till ditt bildbehandlingsprogram
Skanna till sökbar PDF
Skanna dokument till en PDF-fil som ger användarna möjlighet att söka
nyckelord
Skanna till nätverk
Skanna direkt till en nätverksmapp (endast Windows®)
Skanna till mobila enheter
Skanna direkt till en mobil enhet med Brothers app iPrint&Scan
Skanna till molnet
Skanna till följande webbtjänster: Box, Dropbox, EVERNOTE®,
Facebook, FLICKR®, Google DriveTM, PICASA TM och SkyDrive®
Skanna till e-postserver
Skanna dokument direkt till e-postadresser via din e-postserver
Skanna till FTP
Skanna direkt till en FTP-server

SKANNERDRIVRUTINER
Windows®
Macintosh
Linux

ISIS2, TWAIN och WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32och 64-bitarsversioner och Windows® XP 32-bitarsversioner)
TWAIN och ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
SANE2

Brother Control Center 4
NewSoft® Presto! BizCard® 6
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Nuance® PDF Convertor
Professional 8

Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother
Global lösning för visitkortshantering
Avancerad programvara för dokumenthantering samt för att skapa och
redigera PDF-dokument, inklusive anslutning för Microsoft® SharePoint®
Avancerad programvara för att skapa och hantera PDF-filer

PROGRAMVARA FÖR MAC
Brother Control Center 2
NewSoft® Presto! BizCard® 6
NewSoft® Presto!®
PageManager ® 9

Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother
Global lösning för visitkortshantering
Programvara för hantering och delning av dokument

PAPPERSHANTERING
Pappersinmatning
Typer och storlekar,
specialpapper
Skanning av långa ark
Stöd för skanning av visitkort
Stöd för skanning av plastkort
Skanning av kvitton

Upp till 20 ark
Bredd från 51 mm till 215,9 mm, längd från 70 mm till 297 mm
Ja, bredd upp till 215,9 mm, längd upp till 863 mm (ett i taget)
Ja (ett i taget)
Ja (ett i taget)
Ja, med bärark

ARBETSBELASTNING
Maximalt dagligen

Upp till 500 sidor

VIKT OCH MÅTT
Med förpackning
Utan förpackning

380 (b) x 170 (d) x 207 (h) mm, 2,6 kg
285 (b) x 103 (d) x 84 (h) mm, 1,6 kg

MILJÖ
Strömförbrukning (skanning)
Strömförbrukning (i vänteläge)
Strömförbrukning
(i djupt viloläge)
Strömförbrukning (avstängd)
Ljudtryck (aktiv)
Ljudeffekt (aktiv)

14 W
4W
1,5 W
0,25 W
47 dB eller mindre
59 dB eller mindre

Brother online
Brother erbjuder en rad olika programvaror och tjänster som bidrar till högre effektivitet
och bättre arbetsflöden i företaget. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag på
online.brother.eu
Kräver programvara som medföljer maskinen
Ladda ned gratis från http://solutions.brother.com
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Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

