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SCANARE ÎN REŢEA PENTRU

Paginile goale
sunt înlăturate

Doc 2

Când scanaţi mai multe documente, echipamentul
ADS-2600W va detecta şi înlătura paginile goale pentru
a economisi timp şi spaţiu la arhivare.

Pentru a vă asigura că toate documentele
sunt scanate corect, echipamentul
ADS-2600W corectează automat înclinarea
documentelor alimentate în scaner.

GENERALITĂŢI
Tip scaner
Moduri de scanare
Senzor imagine
Memorie
Ceas de rezervă
Senzor alimentare multiplă
Interfaţă
Configurare wireless
Securitate wireless standard
Securitate wireless enterprise
Securitate pe fir enterprise
Ecran

Scanare către USB
Scanare către E-mail1
Scanare către OCR1
Scanare către fişier1
Scanare către imagine1
Scanare către Searchable PDF1
Scanare către E-mail Server
Scanare către cloud4
Scanare către FTP
Conector pentru Microsoft®
SharePoint
Scanare către Folder de reţea3

Până la 24ppm (pagini pe minut) A4
Până la 24ppm (pagini pe minut), până la 48ipm (imagini pe minut) A4
Până la 600 x 600dpi (dots per inch)
Până la 1,200 x 1,200dpi (dots per inch)
30-bit intern & 24-bit extern
256 de niveluri
JPEG, TIFF & PDF
1
(standard, archive (PDF/A), searchable şi protejat cu parolă)
Scanare directă către USB flash memory drive, eliminând necesitatea unui PC
Scanează documente direct ca ataşament în programul de E-mail
Scanează documente direct în aplicaţia de procesare text, de ex. Microsoft® Word,
pentru editare imediată
Scanează direct într-un fişier pe un calculator din reţea
Scanează direct în programul preferat de editare a imaginilor
Scanează documente într-un fişier PDF, permiţând utilizatorilor să caute cuvinte
în interiorul acestuia
Scanează documente din ADS-2600W direct către o adresă e-mail printr-un server
de e-mail
Scanează documentele către GOOGLE DOCS™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox,
Picasa™ şi EVERNOTE®
Scanează documente direct către un server FTP
Scanează către Microsoft® SharePoint1
Scanează documente direct către un folder de reţea

DRIVER SCANER
Windows®
Macintosh
Linux

Pentru a preveni alimentarea simultană
a mai multor documente, echipamentul
ADS-2600W foloseşte o detecţie ultrasonică
pentru alimentarea greşită, astfel că niciun
document nu este omis.

EFICIENŢA
BIROULUI

SOFTWARE INCLUS PENTRU MAC
Alimentator automat de documente (ADF), scanare duplex automată
Color, scală de gri & monocrom
2 x senzor dual CMOS Contact Image Sensor (CIS), unul pentru faţă şi unul pentru spate
pentru scanare duplex într-o singură trecere
256MB
Până la 60 de ore
Senzor ultrasonic ce detectează documentele pentru o scanare completă
Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n & Wired LAN 10/100 Base-TX
WPS, AOSS
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Ecran tactil color 9,3 cm

SCANARE
Viteză scanare standard
color & mono
Viteză scanare duplex
color & mono
Rezoluţie scanare optică
Rezoluţie scanare interpolată
Adâncime culoare
Scală de gri
Formate de fişier suportate

DETECŢIE ULTRASONICĂ A ALIMENTĂRII
MULTIPLE

ÎNDREPTARE AUTOMATĂ

Twain,WIA & ISIS (Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP)
TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6, 10.7)
SANE2

Brother Control Center 2
NewSoft® Presto! Biz Card 5
NewSoft® Presto!®
PageManager® 9

Software uşor de folosit de la Brother
Program pentru gestionarea cărţilor de vizită
Program simplu pentru gestionarea & partajarea documentelor

GESTIONAREA HÂRTIEI
Alimentare hârtie
Ieşire hârtie
Dimensiuni de hârtie standard
Dimensiuni de hârtie personalizată
Scanare coli lungi
Greutăţi hârtie
Mod coală suport
Suport scanare carte de vizită
Suport scanare card de plastic
Scanare plicuri

Până la 50 de coli
Până la 50 de coli
A4, A5, A6, B5, B6, Letter & Legal
Între 51mm şi 215,9mm lăţime & 70mm şi 355,6mm lungime
Da, între 51mm şi 215,mm lăţime & 70mm şi 863mm lungime (câte o coală)
52 - 110g/m2 pentru mai multe coli şi 52 - 200g/m2 pentru coli individuale
Un dosar din plastic transparent folosit pentru scanarea documentelor imprimate
pe hârtie diferită de cea suportată sau deteriorată
Da
Da, cu coala de suport
Da, cu coala de suport

VOLUM DE UTILIZARE
Volum zilnic

Până la 1500 de coli

GREUTATE & DIMENSIUNI
Cu carton
Fără carton

383(L) x 291(l) x 285(î) mm / 5,7kg
299(L) x 220(l) x 179(î) mm / 3,6kg

MEDIU
Alimentare curent

AC 220V - 240V, 50/60Hz

Consum energetic (activ)

20W

Consum energetic (ready)

4W

Consum energetic (deep sleep)

2W

Nivel presiune sunet (activ)

49dB

Nivel putere sunet (activ)

65.2dB

SOFTWARE INCLUS PENTRU WINDOWS®
Brother Control Center 4
NewSoft® Presto! Biz Card 6
Nuance® PDF Converter
Professional 7
Nuance® PaperPort 12 SE

Software uşor de folosit de la Brother
Soluţia pentru gestionarea cărţilor de vizită
Software PDF puternic, inteligent, ce permite utilizatorilor să creeze,
convertească, editeze, unească şi să partajeze fişiere PDF cu clienţii
Combină utilitare de scanare raidă şi uşoară, cu crearea de fişiere PDF

1

Necesită software oferit cu echipamentul, 2Poate fi descărcat gratuit de la http://solutions.brother.com, 3Doar Windows®, 4Necesită conexiunea la internet şi acces la un serviciu cloud.

Contact:

Brother Central and Eastern Europe GmbH
Birou reprezentanţă în România
Tel: (+40) 21 3117766 Fax: (+40) 21 3107553
Website: www.brother.ro
Toate specificaţiile sunt corecte la momentul imprimării. Brother este marcă înregistrată a Brother Industries Ltd
Numele produselor sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale respectivelor companii.

ADS-2600W ESTE UN SCANER DE REŢEA
PROFESIONAL, CONSTRUIT SĂ SE INTEGREZE
PERFECT ÎNTR-UN SISTEM DE GESTIONARE AL
DOCUMENTELOR. COMBINÂND FIABLITATEA
ŞI PRODUCTIVITATEA, ÎNDEPLINEŞTE CELE MAI
EXIGENTE CERINŢE DE BIROU.

FUNCŢII PENTRU OPTIMIZAREA LUCRULUI
• Ecran LCD color tactil de 9,3cm
• Conectivitate wireless şi pe fir
• Viteză mare de scanare duplex de până la 24 de pagini pe
minut (48 de imagini pe minut)
• Alimentator automat de documente de 50 de coli pentru
scanare simplă
• Creaţi fişiere searchable PDF pentru o mai bună
gestionare a documentelor1
• Suită de programe software profesionale inclusă

SOLUŢIA DE SCANARE IDEALĂ PENTRU ORICE BIROU
ADS-2600W oferă o gamă largă de soluţii care pot gestiona cele mai exigente nevoi de scanare.
Având un ecran tactil LCD color de 9,3cm şi funcţie wireless integrată, face ca biroul dumneavoastră
să fie chiar mai productiv.

FIABIL

“Acest scaner wireless pentru birou
reprezintă soluţia de scanare completă”

INTEGRARE

Unitatea ADF duplex de 50 de
coli cu detecţie de alimentare
greşită garantează scanarea
rapidă şi eficientă a documentelor

Reţelele pe fir şi wireless
permit integrarea uşoară în
infrastructura biroului.

CALITATE ÎNALTĂ

UŞOR DE FOLOSIT

Converteşte orice
documente în fişiere
digitale rapid şi uşor,
ajutat de ecranul LCD
tactil color de 9,3cm

Calitatea desăvârşită a
imaginii este oferită de un
scaner precis de până la
1200dpi (interpolată)

PUTERNIC

VERSATIL

Cu o viteză de scanare de
până la 24ppm (48ipm),
acest scaner de birou
asigură scanarea rapidă a
documentelor.

Scanaţi diverse fişiere mono
şi color, incluzând ecusoane,
cărţi de vizită, rapoarte şi
altele, direct din ADF.

		

PACHET SOFTWARE PROFESIONAL ÎN CUTIE
• Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®)
®

®

• Nuance PaperPort 12 SE (Windows )
• NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac)
• NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) / NewSoft® 		
Presto!® BizCard 5 (Mac)

• TWAIN şi WIA - Permit utilizatorilor să controleze toate
 detaliile şi setările scanerului. Compatibil cu orice aplicaţie ce
utilizează TWAIN/WIA.
• Scanare către Cloud! - ADS-2600W vă permite să scanaţi
documentele direct către GOOGLE DOCS™, Dropbox şi
EVERNOTE® putându-le accesa de oriunde!4
• Conector pentru Microsoft® SharePoint - ADS-2600W
facilitează scanarea documentelor către Microsoft®
SharePoint1

SCAN TO
CLOUD

