Scanners
Profissionais
Digitalize, grave e partilhe
documentos, através dos
scanners de rede Brother

SCAN

brother.pt

Digitalização
simples e eficaz
No atual mundo dos negócios, que se
encontra em constante evolução, a
transformação de documentos em
papel em conteúdos digitais tornou-se
num processo essencial.
Os scanners departamentais Brother
são a solução simples e eficaz de
digitalizar e partilhar essas informações.

Digitalizar ficou mais fácil....
Transformar um documento físico num ficheiro digital não teve
grande alteração. Quer digitalize documentos A4 misturados
com cartões de visita, recibos de despesas, contratos de várias
páginas ou papel extra-longo1, pode ter a certeza de que a
gama de scanners Brother os pode processar com facilidade.

Digitalização sem esforço e com um só
toque
Os seus documentos em papel podem ser transformados em
ficheiros digitais de elevada qualidade com apenas um toque
num botão. Digitalize diretamente para o PC, web, rede ou
USB, através de 48 atalhos programáveis.

Compactos e de fácil utilização
Ideais quando o espaço é limitado, o tamanho compacto desta
gama torna-os ideais para uso no escritório e locais de
atendimento ao cliente em empresas de qualquer dimensão.

Desenhados
para
ambientes
profissionais

Informação em movimento
Digitalize, arquive e partilhe facilmente os seus ficheiros em
diferentes plataformas e numa grande variedade de formatos.
Torne de imediato os seus documentos digitais portáteis,
digitaliando-os diretamente para um dispositivo USB de
armazenamento externo.

Processamento de imagem avançado
Com o software avançado e processamento de imagens,
documentos invertidos ou pouco nítidos serão
automaticamente corrigidos, assegurando que os seus
documentos importantes serão sempre guardados de forma
clara e nas melhores condições.

Elevado desempenho
O avançado sistema do rolo de inversão facilita os trabalhos de
elevados volumes e tipos de papéis misturados. Com uma
velocidade de digitalização duplex - em frente e verso - de até
50 páginas e um software profissional compatível, pode ter a
certeza que os seus documentos serão convertidos sem
esforço em ficheiros digitais.

Scanner departamental
profissional com rede cablada,
WiFi e NFC

Scanner departamental com rede cablada e WiFi e
visor tátil intuitivo
SCAN

Digitalização até 40 páginas por minuto11
Digitalização duplex e processamento avançado de imagem

WIRELESS

Até 48 atalhos possíveis no visor tátil de 9.3cm
SCAN

WIRELESS

Fácil de usar com digitalização de apenas um toque
Digitaliza diretamente para USB

Digitalização até 50 páginas por minuto

Login simples e seguro com PIN de 4 dígitos

Digitalização duplex e processamento avançado de imagem

Partilha segura num grupo de trabalho

Até 48 atalhos possíveis no visor tátil de 9.3cm

Conexão de rede cablada e WiFi

Fácil de usar com digitalização de apenas um toque

Controladores TWAIN, ISIS, SANE, WIA e ICA

Digitaliza diretamente para USB

Inclui software ABBYY FineReader Sprint

Login simples e seguro com NFC (Near-Field Communication)

Digitaliza até 3.000 páginas por dia2

Partilha segura num grupo de trabalho

ADS-2800W

Conexão de rede cablada e WiFi
SuperSpeed USB 3.0
Controladores TWAIN, ISIS, SANE, WIA e ICA

Scanner departamental com rede cablada e alta
velocidade

Inclui software profissional ABBYY FineReader
Digitaliza até 5.000 páginas por dia2

Digitalização até 50 páginas por minuto
Digitalização duplex e processamento avançado de imagem
Digitaliza diretamente para USB

SCAN

ADS-3600W

Conexão de rede cablada
SuperSpeed USB 3.0
Controladores TWAIN, ISIS, SANE, WIA e ICA
Inclui software profissional ABBYY FineReader
Digitaliza até 5.000 páginas por dia2

Digitalização
eficaz no
escritório

ADS-3000N

Scanner departamental com rede cablada
Digitalização até 40 páginas por minuto11
Digitalização duplex e processamento avançado de imagem
Digitaliza diretamente para USB
SCAN

Controladores TWAIN, ISIS, SANE, WIA e ICA
Inclui software ABBYY FineReader Sprint
Digitaliza até 3.000 páginas por dia2

ADS-2400N
11

Requer atualização de firmware. Para transferir a última versão de firmware, visite http://support.brother.com

ADS-2400N

ADS-2800W

ADS-3600W

Software avançado
para tratamento de
imagens

ADS-3000N

Especificações

Conectividade
NFC (Near-Field Communication)
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (WiFi Direct)
Rede cablada GigE

Funções avançadas de deteção de papel

Rede WiFi

ABBYY FineReader Professional

SuperSpeed USB 3.0

Potente software OCR (Reconhecimento ótico de
caracteres). Desenvolvido para terminar com a redigitação e
reformatação de documentos.

Hi-Speed USB 2.0

ABBYY FineReader Sprint
Permite rapidamente converter documentos digitalizados
em formatos editáveis como Microsoft Word e Excel.

Gestão de documentos
Cartões de plástico (até 1.4mm)

Estas características chave detetam as medidas corretas da
página e alteram os ficheiros finais para que o utilizador não
tenha que os editar manualmente ou voltar a digitalizar.
Esta gama inclui: auto alinhamento, rotação automática da
imagem, deteção do final de página.

Digitalização de papel longo até 5.000mm10
Capacidade do ADF para 50 páginas (Alimentador automático de documentos)6

Velocidade e resolução
Até 50ppm (A4 vertical)7 / 100ipm a 300dpi

ABBYY PDF Transformer+

Funções avançadas de controlo de página

Até 40ppm11 (A4 vertical)7 / 80ipm a 300dpi

ABBYY PDF Transformer+ permite de forma rápida criar, ler,
converter, comentar, editar, proteger com password e
partilhar documentos em PDF.

600dpi resolução (1200dpi interpolada)4

Painel controlo
Visor LCD tátil a cores de 9.3cm
LED e teclas de borracha

Nuance PaperPort SE 14
PaperPort permite ao utilizador digitalizar documentos bem
como arquivar, visualizar, editar e converter os ficheiros
digitais através de um simples e poderoso programa.

Os ficheiros digitais são partilhados mais facilmente com a
otimização de ficheiros - todas as páginas em branco são
removidas e os tamanhos dos ficheiros são reduzidos. Esta
gama inclui: ignorar página em branco, deteção multialimentação.

Digitaliza para ...
Servidor de Email, apps, nuvem5,8
Email, imagem, OCR, ficheiro, SharePoint®, serviços web Windows®, USB Host,
Network (SMB), FTP/SFTP
PDF (página única, multi páginas, ficheiro, pesquisável, seguro, assinado), JPEG,
TIFF (página única, multi páginas), XPS

Funções avançadas de qualidade de imagem

Software / Controladores incluídos
Windows: Control Center 4, iPrint&Scan for Desktop3/Mobile5
Nuance® PaperPort SE 14, ABBYY® FineReader Professional v.11
ABBYY® PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional3,9
Drivers - TWAIN, WIA, ISIS
MacOS: ABBYY®FineReader Professional, Remote Set-up, iPrint&Scan for
Desktop3/Mobile5 Drivers - TWAIN, ICA

A gama completa é certificada para utilização com software
Kofax VRS®Elite 5.1 e Kofax Express 3.1.

Funções avançadas para processamento de imagens que
asseguram que os documentos digitalizados são capturados
corretamente, reduzindo o tamanho do ficheiro final para
partilhar e gerando um documento perfeitamente legível.
Esta gama inclui: remoção de perfurações, redução de ruído,
eliminação da cor.

Windows: Control Center 4, iPrint&Scan for Desktop3/Mobile5
Nuance® PaperPort SE 14, ABBYY® FineReader Sprint v.12
ABBYY® PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional3,9
Drivers - TWAIN, WIA, ISIS
MacOS: ABBYY® FineReader Sprint v.12, Remote Set-up, iPrint&Scan for Desktop3/Mobile5
Drivers - TWAIN, ICA

Funções de segurança

TWAIN, ISIS, WIA, ICA and SANE drivers

iPrint&Scan

Estes controladores asseguram a integração de sistemas
de gestão de documentos e soluções de imagens através
dos sistemas operativos Windows, Mac e Linux.

Poupe tempo ao usar iPrint&Scan, pode digitalizar os seus
documentos em papel e gravá-los diretamente na nuvem
desde o PC ou dispositivo móvel.

Active Directory, Bloqueio de Segurança, Autenticação LDAP, Configuração de Bloqueio

1. Para obter melhores resultados é recomendado utilizar a folha de transporte para os seguintes pesos:

6. A capacidade varia conforme o peso do papel

27-39 g/m2

7. Documentos de tamanho superior a A4 e inferior a A3, podem ser digitalizados (de um único lado) usando a

2. O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade

folha de transporte

prevista entre produtos Brother. Para uma duração máxima do scanner, o aconselhado é escolher um

8. Deve estar ligado à internet

scanner com um ciclo de trabalho que exceda em muito as suas necessidades de digitalização.

9. Apenas Windows®

3. Descarga gratuita opcional do Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

10. Pode digitalizar documentos maiores que A4. Quando utilizar os controladores Brother (TWAIN/ISIS) a uma

4. Todos disponíveis com software incluído

resolução de 200dpi, o comprimento máximo de digitalização é de 5.000 mm

5. Algumas opções podem necessitar de descarga ou subscrição adicional

11. Requer atualização de firmware. Para transferir a última versão visite http://support.brother.com

Contacto:

brother.pt

Brother Ibéria S.L.
Edifício Brother,
Rua da Garagem, nº7
2790-078 Carnaxide
Tel.: 808 223 000
E-mail: assistencia.comercial@brother.pt
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd.
Todas as marcas e nomes de produto são marcas registadas das suas respetivas empresas.

