PRINT
PRINT

COPY
COPY

Scanners
portáteis
SCAN
SCAN

FAX
FAX

WIRELESS
WIRELESS LABEL
LABEL

Scan&Go

PRINT
PRINT

BATERIA
WIFI LABEL
COPY
SCAN
FAX
COPY DIGITALIZAÇÃO
SCAN
FAX WIRELESS
WIRELESS
LABEL
DUPLEX
INTERNA

brother.pt

Digitalize e organize
os seus documentos
a partir de qualquer
lugar

Num mundo cada vez mais digital,
continuamos a confiar e a utilizar o
formato papel para muitos documentos,
quer sejam contratos, faturas, recibos ou
outros documentos de trabalho.

Quando os documentos se começam a acumular, é um
desafio encontrar o que necessitamos.
Nunca há tempo para arquivar os documentos de forma
adequada. Com a tecnologia certa, eliminamos a necessidade
de um espaço físico para armazenamento e reduzem-se os
processos manuais que consomem muito tempo e podem
dar lugar a erros.
Os scanners portáteis possibilitam uma nova forma de
trabalhar. Ao converter documentos de papel em ficheiros
digitais, esteja onde estiver, estes equipamentos trazem
flexibilidade e agilidade ao negócio.

Scan&Go

Processamento
de documentos
em equipamentos
portáteis e
compactos

Simplificam os fluxos de trabalho
Ergonómicos, além de práticos, estão pensados para
serem utilizados em qualquer lugar. Com uma
velocidade de digitalização de até 15 folhas por minuto no
modelo base e 30 páginas por minuto nos modelos que
digitalizam em frente e verso, os rolos internos aceitam qualquer
tipo de papel, desde o tamanho standard A4 até cartões de
visita ou de identificação com relevo até 1,24 mm.

Práticos e versáteis
O seu tamanho reduzido faz desta gama uma opção perfeita
para locais onde o espaço é reduzido. Quer seja num balcão na
receção ou quando estiver fora do escritório, pode contar com
um scanner para reduzir a quantidade de papelada e garantir
que a sua documentação está segura e arquivada.

DSmobile DS-940DW

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-640

Múltiplas opções
Digitalize e guarde facilmente uma cópia digital para a
localização que escolher, inclusivamente no servidor de
emails, direto para o computador, cartão microSD * ou rede.

* Apenas disponível no DSmobile DS-940DW.
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Potente e compacto, a escolha
perfeita para um trabalho eficiente
remoto e sem cabos.

LABEL

Digitalização em frente e verso automático até 30 páginas por minuto (A4)
Alimentação de papel "U-path" perfeita para espaços pequenos
Software líder no mercado para digitalizar documentos, recibos e cartões
Alimentação direta por porta USB 3.0
Bateria interna recarregável e leitor de cartões
Conexão a rede WiFi e a dispositivos móveis (com a aplicação iPrint&Scan
da Brother)
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Scan&Go - Duplex

DIGITALIZAÇÃO DUPLEX

Compacto e fácil de usar, a solução ideal para
uma digitalização das 2 faces em qualquer lugar.

Digitalização em frente e verso automático até
30 páginas por minuto (A4)
Alimentação de papel "U-path" ideal para espaços
pequenos
Software líder no mercado para digitalizar
documentos, recibos e cartões de identificação

Scan&Go

SCANNER PORTÁTIL

Leve e portátil, digitaliza documentos até tamanho
A4, cartões de plástico, cartões de identificação,
cartões de visita ou recibos.

Digitaliza até 15 folhas por minuto (A4)
Compacto e portátil
Software líder no mercado para digitalizar
documentos, recibos e cartões de identificação
Alimentação direta por porta USB 3.0

Alimentação direca por porta USB 3.0 a um computador

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-640

Digitalize em
qualquer
momento e em
qualquer lugar

Software líder no
mercado
Disponível de série em toda a gama,
converte, edita e partilha facilmente
documentos - agora tem a flexibilidade
para realizar as alterações que necessita.

DS-640

DS-740D

DS-940DW

Especificações
Manuseamento de papel
Velocidade de digitalização A4 a cores e monocromo até 15ppm (USB3.0) (com resolução 300ppp)
Digitalização em frente e verso (30ppm, USB3.0, com resolução 300ppp)
Sistema de alimentação de papel “U-path” 52 - 80 g/m2. Largura: 74 – 215,9mm Comprimento: 105 - 297mm
35 - 270 g/m2 (1 folha)
Cartão plástico (horizontal) Largura: 85,60mm Comprimento: 53,98mm. Espessura até 1,00mm, relevo (face para cima) até 1,24mm
Tamanho de papel (individual) Largura 50,8 – 215,9mm Comprimento 86,4 – 1828,8mm. Largura recibos 74 – 79,38mm
Ciclo de trabalho - Máximo diário: até 100 folhas. Máximo mensal: até 2.000 folhas

Conectividade
WLAN TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
Super Speed micro USB 3.0 Tipo B

Funções de digitalização
Resolução do scanner: até 600 x 600ppp (equipamento), até 1.200 x 1.200ppp (controlador)
Qualidade da imagem: Ajuste de níveis da escala de cinzas1, Ajuste de níveis de branco e preto1,2, Ajuste do tom da cor1, Eliminação
de uma cor1,2, Preenchimento da margem,2, Eliminação de perfurações do documento 1,2, Definição de caracteres1,2
Correções do documento: Autoalinhamento automático, Deteção automática do tamanho de papel, Rotação automática da
imagem1,2, Configuração do fundo1,2, Preenchimento da margem1,2, Deteção automática da cor1, Eliminação página em branco,
Ajuste da margem1,2, Digitalização contínua1, Digitalização 2 em 11,2
Início automático da digitalização

Interface de utilizador
LED, Teclado
Visor LED, LED, Teclado

Opções de Digitalização a
Digitalização a Email1, Digitalização OCR1, Digitalização a Arquivo, Digitalização a Imagem1
Digitalização para equipamento (micro SD): JPEG, PDF Escala de cinzas/Cor. Suporta cartão micro SD, 2-32GB (não incluído)
Formatos de ficheiros suportados1: JPEG (Escala de cinzas/Cor), PDF, PDF seguro, PDF assinatura, PDF/A-1b, PDF com capacidade
de pesquisa, TIFF (apenas branco e preto)

Software/Controladores1
Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!®
BizCard Reader 6, BRAdmin Light.
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7
Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
Linux: SANE
iOS / Android com a aplicação iPrint&Scan

Alimentação
Alimentação por USB
Alimentação por bateria de lítio

Consumíveis e acessórios
Folha de transporte CS-A3401 (pack de 2). Vida útil: 500 utilizações
Conteúdo da caixa: Scanner DSmobile, Guia de configuração rápida / Guia de segurança do produto, cabo USB, Garantia
1

Tudo suportado se utilizar o software disponível em Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com. Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
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Só Windows

Contacto:

brother.pt

Brother Ibéria S.L.
Edificio Brother
Rua da Garagem, Nº7
2790-078 Carnaxide
Todas as especificações estão corretas na altura da impressão e podem ser alteradas sem aviso prévio. A Brother é uma marca comercial registada da
Brother Industries Ltd. Os nomes dos produtos da marca são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais das suas respectivas empresas.

