
PC, Mac ve Linux ile uyumludur.

Dayanıklı Donanım, Üstün Yazılım
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TARAYICI
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Bu güçlü, bütçeye uygun ve kompakt network tarayıcı, üstün tarama hızı, kullanıcı dostu yazılım, kolay programlama 
anahtarları ve bir dizi doküman tipi, sürücü ve işletim sistemi arasında uyumluluk sunar. ADS-2400N günlük 3.000 sayfa 
tavsiye edilen tarama kapasitesine2 sahiptir.

• Renkli ve siyah beyaz tarama                                               
(dakikada 40 sayfaya kadar / 80 imaja kadar)

• Network ve USB 2.0 bağlanabilirlik

• 50 sayfa karışık kağıt yönetimi kapasitesi                                      

• Optimum performans için TWAIN ve ISIS sürücüleri                               

• Geliştirilmiş imaj işleme özellikleri                                                       

• PC ve Mac için üstün yazılım gereksinimleri3 

Uzun vadeli sağlamlık için tasarlanmış donanım

Çoklu besleme algılayıcı
Yeni sistem yanlış kağıt beslemelerini önceden algılamak için ses dalgalarından 
faydalanır. Belgelerin sıkışıp tahrip olmasını ve verinin kaybolmasını engellemek 
için kağıt yolu otomatik olarak askıya alınır ve kullanıcıya uyarı verilir.

Çeşitli türlerde kağıt yönetimi ve hızlı kağıt çıkışı

Yeni Brother tarayıcılar, yerinden çıkarılabilir ADF aparatı yardımıyla 1.4mm’e 
kadar kabartmalı plastik karttan, 27-413 gsm ağırlığındaki kağıtlara varana kadar 
farklı çeşitte kağıdı tarayabilir. Kullanımı kolay yeni seri dakikada 40 sayfaya (veya 
çift taraflı 80 imaja) kadar 300 dpi’da zengin detaylı ve seri tarama özelliği sunar.

Üstün ters silindir sistemi

Bu gelişmiş sistem çoklu kağıt yığınlarını işlerken tek seferde tek kağıdı tarar, 
böylelikle farklı türde ve ağırlıktaki kağıtları tararken olağanüstü güvenlik sağlar.
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Kağıt algılayıcı işleme özellikleri

Bu anahtar özellikleri kağıdın doğru boyutlarını otomatik olarak algılayıp 
tarama sırasında iyileştirmeler yapar, böylelikle kullanıcı manuel olarak 
düzeltme yapmak veya yeniden taramak zorunda kalmaz.

Seri özellikleri: Otomatik Kayma Düzeltici, Otomatik İmaj Döndürücü, 
Sayfa Sonu Algılayıcı.

Kağıt kontrolü işleme özellikleri

Brother tarayıcılar çeşitli türlerde dokümanları mümkün olduğunca 
etkili bir biçimde algılayıp en iyi şekilde kullanmak üzere tasarlanmıştır. 
Örneğin çoklu tarama işlemlerinde boş sayfalar otomatik olarak algılanıp 
atlanır, böylelikle taranan dosyanın boyutu küçülmüş olur ve sonrasında 
baskı alırken kağıt tasarrufu yapılır. 

Seri özellikleri: Plastik Kart Modu, Marjin Ayarları, Kenar Doldurma, 
Boş Sayfa Atlama, Tek Sayfa Tarama, Devamlı Tarama, Çoklu Besleme 
Algılayıcı, Kağıt Taşıyıcı Modu.

Görüntü kalitesi işleme özellikleri

Gelişmiş imaj işleme özellikleri önemli bilgilerin düzgün biçimde 
tutulmasını garanti ederek taranmış dokümanları temizler. Bu işlem 
dosya boyutunu paylaşım için küçültür, okunaklı temiz bir formata 
sokar ve baskı alınmak istendiğinde mürekkep verimliliği sağlar. 
Böylelikle düzeltme yapmak için vakit harcamanıza gerek kalmaz ve asıl 
odaklanmanız gereken işlere vakit ayırabilirsiniz.

Seri özellikleri: B&W Aşamalı Düzeltme, Gri Skala Ayarı, Renk Tonu 
Ayarı, Oto Renk Algılama Ayarı, Arka Plan İşleme, Flu Karakter 
Düzeltme, Kenar Vurgusu, Delgeç Silme

İmaj İşlemede Endüstri Lideri Özellikler



Brother Control Center ve BRAdmin 
Professional 3

Brother’ın kullanımı kolay tarayıcı yazılımı tüm 
gereksinimleri tek platformda sunuyor: destek, cihaz 
kurulum sihirbazı, gelişmiş imaj işleme özellikleri ve 
çeşitli ortamlara tarama seçenekleri.

Nuance PaperPort 14 SE

Dünya çapında milyonlar tarafından kullanılan 
PaperPort tek bir programla yalnızca doküman 
tarama değil aynı zamanda taranan dijital dosyaları 
depolama, görüntüleme, düzeltme ve dönüştürme 
işlemlerine olanak sağlar.

ABBYY FineReader

ADS-2400N ile uyumlu ABBYY FineReader Sprint 
taranmış dokümanları kolayca Micrososft Word, Excel gibi 
düzenlenebilir formatlara dönüştürken fontları, tabloları ve 
arka planı korur.

TWAIN 2.2, ISIS, WIA, ICA ve SANE 
sürücüleri

Bu önemli sürücüler Windows, Mac, Linux işletim 
sistemlerinde bir dizi doküman yönetimi sistemi 
ve görüntü çözümleri ile zahmetsiz entegrasyon 
sağlar.

Dahili Sürücü & Yazılımlar

ABBYY PDF Transformer+

ABBYY PDF Transformer+ programı PDF dosyalarını 
hızlıca oluşturma, okuma, dönüştürme, düzeltme, 
şifreleme ve paylaşma olanağı verir.



Yetkili Satıcı:

Tüm özellikler hazırlandığı esnada geçerlidir. Brother, Brother Industries Ltd.’nin tescilli markasıdır.
Marka ürün adları tescillidir.

ADS-2400N Teknik Özellikleri

Sürücü indirmek için ziyaret ediniz: 
http://support.brother.com/

1 27-39 gsm ağırlığındaki kağıtlarda en iyi performans için kağıt taşıyıcı kullanılması tavsiye edilir.

2 Bir günde maksimum sayıda tarama yapılarak benzer Brother ürünleri ile sağlamlık karşılaştırılması 
yapılabilir. Maksimum tarayıcı ömrü için, tarayıcı ihtiyaçlarınıza en uygun iş çevrimi olan cihazları 
seçmelisiniz.
3 Brother Çözüm Merkezi http://solutions.brother.com’dan opsiyonel indirme
4 Sunulan yazılımda hepsi mevcuttur
5 Bazı özellikler ek indirme ve kayıt gerektirebilir
6 Kapasite kağıt ağırlığına göre değişiklik gösterir
7 Kağıt taşıyıcı kullanarak A4’ten büyük, fakat A3’ten küçük dokümanlar tek yönlü taranabilir.

8 Internete bağlı olmalıdır
9 Sadece Windows®

10 A4’ten büyük dokümanları tarayabilir. Brother kullanırken(TWAIN/ISIS) 
200 dpi’da taranabilir, maksimum tarama uzunluğu 5,000 mm’dir

Dahili yazılım / sürücüler

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY® PDF 
Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional (*3,*9). 
Drivers - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, TWAIN, WIA for XP(32bit/SP3)/Vista/Windows 7,8,8.1,10
Windows Server® 2003(only 32 bit)/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v.12, Remote Set-up. 
Drivers - TWAIN 2.2, ICA
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Brother markası, bu broşürde bahsi geçen ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.
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Email, imaj, OCR, dosyası, SharePoint®, Windows® Web Services, USB Host, Network (SMB), 
FTP/SFTP

PDF (tekli, çoklu, arşiv, aranabilir, güvenli, imzalı), JPEG, TIFF (tekli, çoklu), XPS

LED ve yumuşak plastik tuşlar

Plastik kartlar (1.4mm’e kadar)

5,000mm’e kadar uzun kağıt (*10)

50 sayfa ADF kapasitesi (*6)

Genişlik / Uzunluk : 51 to 215.9 mm / 51 to 355.6 mm

Network

USB 2.0

Renkli A4 40 ppm /80 ipm (300 dpi), Siyah – Beyaz A4 40 ppm /80 ipm (300 dpi)

Renk derinliği Int. 30 bit / Ext. 24 bit 

600dpi optik çözünürlük (*4) 

Otomatik çift taraflı tarama

Otomatik Doküman Besleyici (ADF)  50 Sayfa

27-413 g/m2 dökümanlar taranabilmektedir

Renkli CIS teknolojisi

Işık kaynağı LED

Tüketim malzemeleri(besleme ve ayırıcı makara) ömrü 200.000 Sayfa

Günlük tarama 3.000 Sayfa

Bağlanabilirlik

Kağıt yönetimi

Tarama performansı

Kullanıcı arayüzü

Tarama ortamları


