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datasheet

ADS-2100
Vyskorychlostní oboustranný skener dokumentů

Vlastnosti








Použití

Skenování různých druhů formátu papíru
včetně A4, A5 a vizitek
Automatické oboustranné skenování
Rychlost skenování až 48 obrazů/min.
až 24 str./min.
Skenování do JPG, TIFF a PDF (standardní,
PDF/A, zabezpečené a prohledávatelné1)
ADF na 50 listů
Včetně Nuance® Paperport 12 Se pro Windows
a PageManager® Version 9 pro Mac
Podporuje ISIS, TWAIN, WIA, ICA a SANE











1Vyžaduje

Zaručena dlouhodobá ochrana archivních
dokumentů podle ISO 19005-1:2005 u
dokumentů formátu PDF/A
Hledání podle klíčových slov nebo částí textu
v naskenovaných textových dokumentech ve
formátu prohledávatelného PDF1
Okamžitá kompatibilita s jakýmkoliv
požadovaným ISIS skenovacím prostředí
Snadné vícenásobné skenování díky ADF na
50 listů a oboustrannému skenování o
rychlosti až 48 obrazů/min.
Snadné skenování a sdílení díky funkci
skenování do e-mailu a souboru
Funkce skenování vizitek pro vytvoření
elektronické kopie vizitky

software, který je dodáván se zařízením

Technické specifikace
Obecné
Typ skeneru
Skenování
Technologie
Procesor
Paměť
Detekce vícenásobného podání
Rozhraní

skener s automatickým podavačem dokumentů (ADF) a automatickým oboustranným (duplexním) skenováním
barevné, ve stupních šedi a monochromatické
2 x CMOS dual CIS (Contact Image Sensor) 1 x přední a 1 x zadní pro jednostranný průchod při skenování
StarSapphire 400 MHz
256 MB
zajišťuje, že dokumenty jsou naskenovány tak, jak bylo zamýšleno, a data se neztratí
Hi-Speed USB 2.0

Skener
Rychlost barevného/mono skenování
Rychlost oboustranného barevného/mono sken.
Rozlišení skenování (optické)
Rozlišení skenování (interpolované)
Barevná hloubka
Stupně šedi
Podporované formáty dokumentů
Skenování do USB
Skenování do e-mailu1
Skenování do OCR1
Skenování do souboru1
Skenování do grafiky1

až 24 str./min. A4
až 24 str./min., 48 obrazů/min. A4
až 600 x 600 dpi
až 1200 x 1200 dpi
30-bit interně a 24-bit externě
256 odstínů šedi
JPEG, TIFF a PDF (standardní, archivační (PDF/A), prohledávatelné1 a zabezpečené)
přímé skenování do USB flash disku, bez použití PC
skenování dokumentů jako přílohy do e-mailu
skenování dokumentů do textových programů, např. Microsoft® Word
skenování souborů do počítače nebo sítě
skenování do zvoleného programu na úpravu obrázků
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Ovladač
Windows
Macintosh
Linux

Software pro Windows®
Brother Control Center 4
Nuance® Paperport 12 SE
NewSoft® Presto! Biz Card 6
Nuance® PDF Convertor Professional 7

TWAIN a WIA (Windows 7, Windows Vista & Windows XP), ISIS ovladač je k dispozici ke stažení přes web
TWAIN a ICA (Mac OS X 10.6)
SANE k dispozici ke stažení přes web

Captiva® QuickScan® Pro Trial

snadno použitelný Brother software pro skenování
program pro správu a sdílení dokumentů
program pro správu vizitek
inteligentní PDF software, který umožňuje podnikovým uživatelům vytvářet, konvertovat, upravovat, shromažďovat
a sdílet PDF soubory s kolegy nebo zákazníky
skenovací software pro ISIS ovladače skeneru (ke stažení na Captiva®)

Software pro Mac
Brother Control Center 2
NewSoft® Presto! Biz Card 5
PageManager® Version 9

snadno použitelný software pro skenování od Brother
program pro správu vizitek
program pro správu a sdílení dokumentů

Manipulace s papírem
Vstup papíru
Výstup papíru
Formáty papíru
Velikost papíru
Hmotnost papíru
Skenování s plastovým podávacím listem
Skenování na dlouhý papír
Skenování vizitek
Skenování plastových karet
Skenování obálek

až 50 listů
až 50 listů
A4, A5, A6, B5, B6, Letter a Legal
šířka: 49 mm – 215,9 mm, délka: 51 mm – 863,0 mm
65 g/m2 - 120 g/m2
pro skenování nestandardních formátů nebo poškozených dokumentů
ano, od šířky 215,9 mm až po délku 863,0 mm (na 1 skenování)
ano (na 1 skenování)
ano (na 1 skenování)
ano, s plastovým podávacím listem

Kapacita skenování
Max. denní zátěž
Max. měsíční zátěž

až 1500 stránek
až 30000 stránek

Rozměry a hmotnosti

Rozměry (šxdxv)
Hmotnost

Spotřeba energie/ úrovně hluku
Spotřeba energie (v činnosti)
Spotřeba energie (v připravenosti)
Spotřeba energie (v hlubokém spánku
Tlak (v činnosti)
Výkon (v činnosti)

S obalem
383 x 291 x 285 mm
5,4 kg

Bez obalu
299 x 220 x 179 mm
3,3 kg

přibl. 18 W
přibl. 7 W
přibl. 1,5 W
49 dB
65,2 dB

Součást balení
ADS-2100
Napájecí kabel
USB kabel
Ovladače pro Windows® a Macintosh (DVD)
Stručný návod k obsluze
Příručka uživatele (k vytištění z DVD)
1Vyžaduje software, který je dodáván se zařízením
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ADS-2600W
Vyskorychlostní oboustranný skener dokumentů

Doplnění k ADS-2600W (v porovnání s ADS-2100)
Použití
 Vytvoření pracovních postupů pro sdílení
Drátové a bezdrátové síťové připojení
dokumentů, archivaci nebo jako součást
Barevný dotykový LCD displej 9,3 cm
byznys procesů
Přímé skenování do: e-mailu, grafiky, OCR,
 Skenování do cloudu - skenování dokumentů
souboru , na e-mailový server, FTP a síťové složky
do online služeb
LDAP připojení
 Skenování do mobilních zařízení – přímé
Funkce Brother Web Connect umožňuje přímé
skenování do Apple iPhone, iPad, Android™
skenování na Facebook, Flikr, Picasa, Google
mobilů/tabletů a Windows® 7 Mobile zařízení
Docs, DropBox a Evernote
s použitím bezplatné aplikace Brother
iPrint&Scan

Vlastnosti






Skenování
Skenování do síťové složky (SMB)
Skenování do FTP
Sken. do e-mailového serveru (odesílání iFaxů)
Skenování do cloudu
Brother iPrint&Scan
LDAP
Síť
Drátová síť
Standardní bezdrátová síť
Síťové protokoly
IPv4

Síťové zabezpečení
E-mailová upozornění
Nastavení bezdrátové sítě
Zabezpačení bezdrátové sítě
Network Management Utilities
Webový server
BRAdmin Light2
BRAdmin Professional 33&4
Web BRAdmin3&4

skenování dokumentů do zvolené složky v síti bez nutnosti dalšího PC softwaru
skenování dokumentů přímo na FTP server
skenování a sdílení dokumentů prostřednictvím e-mailu (součástí Brother iFax řešení)
skenování dokumentů do online služeb, jako je Google® Docs, FacebookTM, FLICKR®,
Dropbox, PicasaTM a EVERNOTE®
přímé skenování do Apple iPhone, iPad, Android™ mobilů/tabletů a Windows® 7 Mobile zařízení s použitím
bezplatné aplikace Brother iPrint&Scan
propojuje ADS-2600W s LDAP adresářem, jako je Microsoft® Exchange

10Base-T/100Base-TX
802.11b/g/n
TCP/IP (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder,
Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
automatické zasílání zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK (AES)

přístup k nastavení zařízení přes webový prohlížeč
pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN
pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN nebo WAN
serverový nástroj pro správu v sítích LAN a WAN (pokud je instalováno do Windows, lze prohlížet z jakéhokoliv
operačního systému přes webový prohlížeč)
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Kapacita skenování
Max. denní zátěž
Max. měsíční zátěž

až 1500 stránek
až 30000 stránek

Rozměry a hmotnosti

Rozměry
Hmotnost

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku
Napájení
Spotřeba energie (v činnosti)
Spotřeba energie (v pohotovostním režimu)
Spotřeba energie (ve spánku)
Spotřeba energie (v hlubokém spánku)

S kartonovým obalem
383 x 291 x 285 mm
5,7 kg

Bez kartonového obalu
299 x 220 x 179 mm
3,6 kg

AC 220 V až 240 V, 50/60 Hz
20 W
4W
2W
0,4 W

Součást dodávky
ADS-2600W
Napájecí kabel
USB kabel
Ovladače pro Windows® a Mac (DVD)
Stručný návod k obsluze
Příručka uživatele (DVD)
2pouze

Windows® & Mac®
Windows®
4 zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
3pouze
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