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Контакт:

Общи характеристики

Тип на сензора - Двоен CIS скенер

Управление - гумени бутони

Скорост на сканиране (A4) Цветно / Черно-бяло - до 30 стр/мин (60ipm)

Резолюция - До 600 x 600 dpi (от ADF) До 1200 x 1200 dpi (интерполирана)

Сканиране към - имейл, изображение, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB Host, мрежа, FTP/SFTP, Профили за сканиране[9]

Настройки на профили за сканиране - PDF (single, split page, archive, searchable, secure, signed), JPEG, TIFF (single, split page), XPS

Капацитет на ADF [6] - 50 листа

Минимален размер на документа - 51 x 51 мм, Максимален размер на документа [7] - 215.9 x 355.6 мм

Максимална дължина на сканирания документ - 5000 мм

Максимално дневно натоварване [2] - до 3,000 листа

Тегло на хартията [1] (плътност) - 27 до 413 gsm

Тегло на пластична карта (дебелина) - релеф до 1.4 мм

Сканиране

Интерфейс - USB 2.0 и USB Host

Мрежови интерфейс - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 GigE)

Мобилност[5] - приложение iPrint&Scan, Brother Scan Viewer за IOS/ OSX, Image Viewer за Android

Драйвери / Софтуер

Драйвери [5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, ICA

Софтуер за Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up,
BRAdmin Professional[3,8]

Свързаност

Боравене с хартията

Софтуер за Mac[3] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v12, Remote Set-up

Софтуер за Linux - SANE

Други функции [4]

Автоматично разпознаване на размера, автоматично изправяне, пропускане на празна страница, автоматично откриване на цвят, автоматично 
обръщане на изображението, подобряване на фона, подобряване четливостта на текст, корекция на неясни символи, удебеляване на 
текст, премахване на цвят, настройка на цветовата гама, продължително сканиране, премахване на ръбове, подобряване на ръбове (текст), 
подобряване на линиите, настройка на отстоянията, намаляване на шума, ултразвуков сензор за хартията, отстраняване на перфорация, тих 
режим, режим на сканиране с подложка, режим пластични карти, премахване на подчертаване, засичане край на документ

[1] За най-добри резултати се препоръчва ползването на подложка за сканиране при хартия с тегло: 27-39 gsm

[2]  Максималното дневно натоварване на скенера може да се ползва за сравнение на продуктовата издръжливост при различните модели. За максимален живот на скенера, изберете 

такъв, чието натоварване надвишава Вашите нужди от сканиране.

[3] За безплатно сваляне от Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

[4] Налични със софтуера в комплекта

[5] Някои опции може да изискват допълнително изтегляне или регистрация

[6] Капацитетът може да варира в зависимост от теглото на хартията.

[7] Документи с размер по-голям от А4, но не по-голям от A3, могат да се сканират (едностранно) чрез подложката за сканиране 

[8] Само Windows® 

[9] Само Windows® и Mac® 

Информирани в движение

ADS-2400N 
Мрежови документен скенер

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
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Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.  
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Размери (Ш x Д x В) - 306 x 258 x 250 мм, Тегло - 4.45 кг.

Скенер



Мрежово сканиране... 

Информация в движение

Серията ADS 2.0 скенери на Brother 
работят ефективно с широка гама различни 
документи, хартия с различно тегло, цветове 
и размери, дори и пластични карти.

Функцията сканиране към USB памет 
позволява свързване на външна флаш 
памет (до 64 GB), така че потребителите 
могат незабавно да направят своите 
сканирани документи преносими.

Ултразвуковият сензор за хартията ползва звукови вълни, за 
да определя правилното поемане на хартията. При неправилно 
поемане на хартията се издава звуков сигнал и то се спира 
автоматично, намалявайки риска от повредата на документи  
и загубата на информация.

Подобрените поемащи ролки се грижат за подаването само  
на един лист хартия, за да няма пропуснато съдържание  
и спомагат за плавния и бърз процес на сканиране  
на цялата документация.
    

ADS-2400N

Мрежова  
свързаност

Множество функции 
за сканиране

Висока 
продуктивност

Безпроблемна работа 
и професионален 
резултат 

Серията скенри ADS 2.0 предлага 

пълно мрежово сканиране без 

необходимост от свързване  

с компютър или инсталиране  

на софтуер.   

Това позволява лесно споделяне 

на информацията между колеги  

и цели отдели с минимално 

участие на потребителя.

Бърза работа с документите  

и споделяне в множество отдели. 

С ADS-2400N сканирате към 

и-мейл, файл, изображение, 

мрежа, OCR софтуер, SharePoint®, 

USB Host и FTP/SFTP.

Brother ADS-2400N е документен 

скенер за професионална 

употреба със скорост на печат  

от 60ipm (30 стр/мин) и ADF  

за 50 листа, където има 

възможност за сканиране  

на документи с тегло от 27  

до 413 gsm

ADS-2400N - Удобна работа  

с автоматичното листоподаващо 

устройство и изходящата тава. 

Бързо и качествено сканиране  

с намален риск от намачкване  

на документите. 

Функции

Hi-Speed USB 2.0 интерфейс за бърза 
обработка на данните.

ADS-2400N поддържа TWAIN и ISIS драйвери
за лесно интегриране в системи и решения.

ADS-2400N

Настолен документен скенер Brother ADS-2400N 

- лесен за ползване, издръжлив и надежден. 

Сканирате важните документи бързо  

и професионално и подобрявате 

продуктивността на целия офис.

Чрез мрежовата свързаност изпращате 

желаната информация директно до избраната 

мрежова папка, подобрявайки цялостната 

организация в офиса.


