Hızlı. Kullanımı kolay.
İş için tasarlandı.
Ödüllü ürün yelpazemize eklenen
yeni güçlü masaüstü tarayıcı modeli.

TARAYICI

ADS-2200

Çeşitli dosya türlerine tarama yapın
ve kolayca USB sürücüsüne aktarın.
PDF (tek, çoklu, yüksek sıkıştırma,
aranabilir*, güvenli, imzalı, PDF /
A-1b), imaj, e-posta ve dosya gibi
türler desteklenmektedir.

Farklı dosya türlerine
tarama yapıp USB’ye
aktarabilirsiniz

ADS-2200 kullanıcının bilgisayara
bağlanmak zorunda kalmadan
doğrudan bir USB belleğe tarama
yapmasını sağlayan özel bir USB
yuvasına sahiptir.

ADS-2200 doküman tarayıcı
Kullanımı kolay ADS-2200 masaüstü tarayıcı, 35ppm’lik
tarama hızı ve çeşitli formatları (çift taraflı belgeler, makbuzlar
ve kabartmalı plastik kartlar da dahil olmak üzere) işleme
yeteneği sayesinde çeşitli iş tarama ihtiyaçları için ideal bir
çözümdür.

Özellikler
50 yapraklık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) vasıtasıyla çok
yönlü kağıt kullanımı (makbuzlar ve plastik kimlik kartları da dahil
olmak üzere)
Kolay bağlantı için yüksek hızlı USB 2.0
35ppm/70ipm yüksek hızlı çift taraflı renkli tarama
Aranabilir PDF, dosya, e-posta, OCR, imaj ve
USB sürücüsüne tarama
Güvenilir belge yönetimi ve Windows ve Mac için kartvizit yazılımı
içerir.

Kolay kurulum ve ortak kullanım
IT departmanı dostu ADS-2200, Windows, macOS veya
Linux işletim sistemlerinde Hi-Speed USB 2.0 ile hızlı bir
şekilde kurulabilir ve entegre edilebilir.
Üzerindeki tuşlar aracılığı ile kullanıcı dostu bir deneyim
sunar.

En zorlu ve hacimli
tarama işlerinizin
üstesinden gelir
50 yapraklık otomatik besleyici, karışık boyut
ve ağırlıklarla (A4 sözleşmelerden ve gider
makbuzlarından müşteri formlarına ve hatta
kabartmalı plastik kimlik kartlarına kadar)
yüklenebilir ve bunları tek seferde işleyebilir.
İster günlük çift taraflı sözleşmeler, ister farklı
belge türlerinin bir birleşimi olsun, ADS-2200
tüm tarama işlerinizin üstesinden kolayca gelir.
İş için üretilmiştir ve sağlam makaralı yapısı
sayesinde uzun vadede yanınızda olacak şekilde
tasarlanmıştır.

Yeni masaüstü tarayıcı modeli.
Küçük fakat etkili.
Uygun fiyatlı ADS-2200 dakikada 35 sayfa çift taraflı yüksek
tarama hızına sahiptir.
Bu tarama hızı ile ADS-2200 Brother’ın önceki eş değer
modeline (24ppm ADS-2100e) kıyasla % 45 daha hızlı
tarama yapılmasına olanak tanır. Etkin, profesyonel
seviyedeki tarama hızına rağmen, ADS-2200 şaşırtıcı
derecede kompakt bir yapıya sahiptir. Çıkış tepsisi ünitenin
gövdesine kolayca geri katlandığında, çalışma mekanlarına
ve alanın kısıtlı olduğu ofis masaüstlerine kolayca uyum
sağlar.

Teknik Özellikler
ADS-2200
Genel
35ppm / 70ipm renkli ve siyah çift taraflı tarama hızı (300dpi)
50 yaprak otomatik doküman besleyici (ADF) kapasitesi2
Tarama çözünürlüğü - 600 x 600dpi (optik) 1200 x 1200dpi (interpolated)1
Energy Star sertifikası
Ölçüler (mm) G 299 x D 206 x Y 178

Bağlanabilirlik
Yüksek hızlı USB 2.0

Tarama ortamları
Desteklenen dosya türleri: PDF (tek, çoklu, yüksek sıkıştırma, aranabilir*, güvenli, imzalı, PDF / A-1b), TIFF
(sadece BW), JPEG, (Gri/Renkli)
Dosya1, e-posta1, OCR1, Imaj1, USB çubuğu (64GB’a kadar), PC’ye doğrudan tarama

Doküman yönetimi
Dosya Düzenleme1: Sayfa Düzeltme, Oto İmaj Hizalama3, Sayfa Sonu Algılama3, Arka Plan İşleme3, Kenar
Doldurma3, Oto Renk Algılama, Boşluk Ayarları
Görüntü Kalitesi1: B&W Ayarı, Gri Ton Ayarı, Renk Tonu Düzenleme, Renklendirme3, Karakter Düzeltme3,
Kenar Vurgusu3, Şerit Silme3, Gran Azaltma, Delgeç İzi Silme3
Besleme Kontrolü1: Plastik Kart modu, Belge Taşıyıcı modu, Boş sayfa atlama, Tek Sayfa Tarama, 1’i 2’ye
Tarama3, 2’yi 1’e Tarama3
Kağıt ağırlığı aralığı 50-209gsm

Brother’in ödüllü mobil, kişisel ve masaüstü
tarayıcı portföyü hakkında daha fazla bilgi için
yerel Brother bayinizle temasa geçin veya şu
adresi ziyaret edin: www.brother.com.tr

Ayırma yöntemi - pasif rulo

Desteklenen işletim sistemleri / sürücüler
Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Windows için TWAIN ve WIA, macOS için ICA, Linux için SANE

Yazılım
Windows1 iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup
Mac1 iPS for macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote
Setup
Brother Çözüm Merkezi http://solutions.brother.com’dan indirilen yazılımlarla çalışır.
Kapasite kağıt ağırlığına göre değişir.
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