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Удобно
сканиране на
документи
Направете лесно ежедневното
сканиране на документи със
скенерите на Brother. Хартиените
документи могат много бързо да се
превърнат в цифрови файлове,
намалявайки разхода на хартия и
повишавайки сигурността за
документите.

За серията...
Практични и компактни
Компактните документни скенери са идеално решение,
когато пространството е ограничено. С размери малко
по широки от формат А4 тези скенери са всичко, от
което се нуждаете, за да сте добри в работата си.

Боравене с различна хартия
През автоматичното листоподаващо устройство (ADF)
за 20 листа без проблем работите с хартия до 128 гр., а
през слота за пластични карти минават такива с размер
до 1.02 мм.

Професионална работа
Сканирате със скорост от 25 листа в минута, а
файловете може да запазвате директно към файл, имейл сървър, USB памет, мрежа и компютър.

Бързи и
ефективни

Удобно
настолно
сканиране

Водещ софтуер в индустрията
Лесно конвертиране, обработване и споделяне на
документи с Nuance Power PDF. Наличен като стандарт и
за двата скенера (ADS-1200 и ADS-1700W). Вече имате
възможност да правите необходимите промени.

Сканиране в движение с ADS-1200
Сканирате и запазвате нужните документи, докато сте
извън офиса. Веднъж включен в лаптопа, може да
ползвате ADS-1200 където и когато е удобно за Вас.

Пестящи време преки пътища с
ADS-1700W
Сканирането към различни локации е още по-лесно.
Спестете време от постоянно повтарящи се задачи с
автоматично стартиране на сканирането. Документите ще
се сканират автоматично, веднага щом ги поставите в
ADS-1700W. Често ползваните локации за сканиране също
могат да се настроят на сензорния екран, като преки
пътища с едно натискане.

Преносим компактен
документен скенер
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Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа
Захранване през микро USB 3.0
Слот за пластични карти
Сканиране към компютър и USB памет
Nuance Power PDF софтуер

ADS-1200

Компактен и
интелигентен
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Автоматично
листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа

Безжична мрежова свързаност
Автоматично стартиране на сканирането
Слот за пластични карти
Създаване на до 20 преки пътища на 7.1 см цветен
сензорен дисплей
Сканиране към компютър, и-мейл сървър, мрежа, FTP/
SFTP, персонална локация и USB памет
Nuance Power PDF софтуер

ADS-1700W

Ежедневно
документно
сканиране

ADS-1200

ADS-1700W

Функции и характеристики

Работа с хартията





Скорост на сканиране - черно-бяло / цветно - до 50 стр./мин (25 листа) (резолюция 300dpi)



Скорост на сканиране - черно-бяло / цветно - до 5 стр./мин (при захранване от USB)





Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа





Тегло на хартията (дебелина): 51.8 гр. - 200 гр. (един лист), 51.8 гр. - 128 гр. (много листа или по-дълъг лист)





Размер на пластична карта: Портрет: 51 x 80 мм (мин.), 55 x 90 мм (макс.); Дебелина: 0.76 - 1.02 мм. Релеф: До 1.24 мм





Размер на единичен документ: 51 x 51 мм (мин.), 215.9 x 297 мм (макс.). Дълга хартия - до 215.9 x 863 мм





Максимално месечно натоварване: до 10,000 листа

Свързаност



Безжична мрежова свързаност TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)





SuperSpeed USB 3.0





Hi-Speed USB 2.0

Сканиране






Резолюция на сканиране до 600 x 600dpi (device), 1200 x 1200dpi (Driver)1



Качество на изображението: настройка на скалата на сивото, нивата на черно-бялото, нюансите на цвета3, подобряване
на ръбове (текст), компресия, отстраняване на перфорация3, подобрение на текста3.
Коригиране на документ: автоматично изправяне, засичане край на документ3, автом. обръщане на изображението3,
подобряване на фона3, премахване на ръбове3, засичане на цвят, пропускане на празна страница3 и др.



Secure Function Lock 3.0, Заключване на настройките на устройството



Автоматично стартиране и продължаване на сканирането след прекъсване, непрекъснато сканиране

Интерфейс




7.1 см LCD цветен сензорен дисплей
LED дисплей и бутони

Опции Сканиране към







И-мейл1, OCR1, файл1, изображение1, USB памет, директно към компютър



И-мейл сървър, 25 мрежови и FTP/SFTP локации, персонални папки, 20 преки пътища



Поддържани файлови формати: включително TIFF (черно-бяло само) , JPEG (сиво/цветно), PDF,
Secured PDF, Signed PDF, PDF/A-1b, Searchable PDF1 - A-1a, A-1b,A-2a,A-2b,A-2u,A-3a,A-3b,A-3u

Софтуер / Драйвери за сваляне 1





Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Nuance® Power PDF, Remote Set-up.
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Set-up





Windows: TWAIN, WIA. macOS: TWAIN, ICA. Linux: SANE



iOS/Android ползват iPrint&Scan мобилно приложение

Консумативи





Разделителна подложка - Приблизителен живот: На всеки 10,000 листа или 1 година (SP2001C)





Поемаща ролка: На всеки 100,000 листа или 1 година (PUR2001C)

1 Всеки поддържан софтуер може да се свали от Brother Solutions Centre. За повече информация посетете: http://solutions.brother.com
2 Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията
3 Windows само
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