
ORGANISATION
MED EN 
KNAPPTRYCKNING

FÖRBÄTTRA KONTORETS

FUNKTIONER SOM OPTIMERAR DITT ARBETSFLÖDE 
•  Snabb dubbelsidig skanning med upp till 24 sidor per 

minut (48 bilder per minut)
•  Automatisk dokumentmatare för 50 ark för flexibel 

skanning av flersidiga dokument
• Skanning med hög upplösning upp till 1 200 dpi
• Skapa sökbara PDF-filer för bättre dokumenthantering
• Skanna direkt till USB-minne utan att använda datorn
• Professionella programvaror medföljer

HANTERA DINA DOKUMENT EFFEKTIVARE 
MED ADS-2100, DEN MÅNGSIDIGA OCH 
ANVÄNDARVÄNLIGA BORDSSKANNERN 
SOM SKANNAR, HANTERAR OCH HÅLLER 
ORDNING PÅ DINA DOKUMENT.

ADS-2100



DET PRODUKTIVITETSHÖJANDE VERKTYGET FÖR KONTORET.
ADS-2100 är en totallösning för dina skanningsbehov och levererar snabb, dubbelsidig skanning med 
hög kvalitet. ADS-2100 är driftsäker och enkel att använda tack vare en mångsidig, automatisk doku-
mentmatare (ADF) som hanterar allt från kvitton till rapporter och därmed bidrar till högre produktivitet 
på kontoret.

KOMPATIBEL 
Skannern levereras med en 
mängd programvaror för både 
Windows® och Mac som 
möjliggör smidig integration i 
befintliga affärssystem.

HÖG KVALITET
Enastående bildkvalitet 
säkerställs av högprecisions-
skannern på upp till 1 200 dpi 
(interpolerat). 

DRIFTSÄKER
Den automatiska dokumentmataren 
för dubbelsidig skanning och plats 
för 50 ark garanterar driftsäker och 
tidsbesparande skanning av flersidiga 
dokument. Matning av flera ark 
samtidigt detekteras med ultraljud. 

  

•  Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) –  
Ger användarna möjlighet att skapa, konvertera och 
montera sökbara PDF-filer samt dela dem med kollegor och 
kunder.

•	 	Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – Snabba och 
enkla verktyg för att skanna dokument och skapa PDF-filer. 
Förenklar hanteringen av alla dina dokument och gör det 
möjligt att visa, redigera och dela PDF-filer. 

•	 	PageManager® version 9 SE (Mac)  – Ger användaren 
möjlighet att skanna och organisera digitaliserade filer samt 
visa, redigera, sända och spara filer som sökbara PDF-, 
HTML-, RTF- eller TXT-filer.

•	 	NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) / 
NewSoft® Presto!® BizCard 5 (Mac) – Konverterar 
viktig kontaktinformation på visitkort snabbt och enkelt 
till en bekväm och sökbar, digital databas som lätt kan 
synkroniseras mellan bordsdatorer, bärbara datorer, 
handdatorer och PIM-enheter.

MEDFÖLJANDE PROFESSIONELLA PROGRAMVAROR

&



MÅNGSIDIG 
Skanna olika sv/v- och 

färgdokument som 
exempelvis namnbrickor, 

visitkort, rapporter 
och mycket mer direkt 

från den automatiska 
dokumentmataren.  

SKANNING MED EN 
KNAPPTRYCKNING

Konvertera papper 
till digitala filer snabbt 

och enkelt med en 
knapptryckning.

”Den här mångsidiga bordsskannern är 
robust, driftsäker och enkel att använda”

EFFEKTIV
Rationalisera arbetsflödet 

genom att skanna 
dokument direkt till ett 

USB-minne utan att 
använda en dator.

  



1Kräver programvara som medföljer maskinen  2Kan laddas ned kostnadsfritt från http://solutions.brother.com

Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av 
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

ALLMÄNT

SKANNING

Skannertyp Automatisk dokumentmatare (ADF), automatisk dubbelsidig (duplex) skanning 
Skanningslägen  Färg, gråskala och svartvitt
Bildsensor 2 x CMOS dual CIS (Contact Image Sensor), 1 fram och 1 bak för att möjliggöra  
 single pass dubbelsidig skanning
Processor StarSapphire 400 MHz 
Minne 256 MB
Backupklocka Upp till 60 timmar
Sensor för flerarksmatning En ultraljudssensor övervakar att dokumenten skannas korrekt och att ingen  
 information går förlorad
Gränssnitt Hi-Speed USB 2.0

Hastighet vid standardskanning i  Upp till 24 ppm (sidor per minut) A4 
färg och svartvitt 
Dubbelsidig skanningshastighet Upp till 24 ppm (sidor per minut), upp till 48 ipm (bilder per minut) A4 
(duplex), färg och svartvitt
Optisk skanningsupplösning Upp till 600 x 600 dpi (punkter per tum)
Interpolerad Upp till 1 200 x 1 200 dpi (punkter per tum) 
skanningsupplösning
Färgdjup 30 bitar internt och 24 bitar externt
Gråskala 256 nyanser
Filformat som stöds JPEG, TIFF och PDF 
 (standard, arkiv (PDF/A), sökbara

1
 och lösenordsskyddade)

Skanna till USB Skanna direkt till USB-minne utan behov av dator
Skanna till e-post1 Skanna dokument direkt som bilagor till det e-postprogram du använder
Skanna till OCR1 Skanna dokument direkt till ditt ordbehandlingsprogram, t.ex. Microsoft® Word,   
 för omedelbar redigering
Skanna till fil1 Skanna direkt till en fil på din dator eller i nätverket
Skanna till bild1 Skanna direkt till det bildbehandlingsprogram som du helst jobbar med
Skanna till sökbar PDF1 Skanna dokument till en PDF-fil som ger användarna möjlighet att söka   
 nyckelord i filen

PAPPERSHANTERING
Pappersinmatning  Upp till 50 ark
Pappersutmatning Upp till 50 ark
Typer och storlekar,  A4, A5, A6, B5, B6, Letter och Legal 
standardpapper
Typer och storlekar,  Bredd från 51 mm till 215,9 mm, längd från 70 mm till 355,6 mm 
specialpapper
Pappersvikt 52 g/m2 till 110 g/m2

Bärarksläge   En transparent plastficka som används för att skanna skadade dokument eller 
papperstyper som inte stöds av skannern

Skanning av långa ark Ja, bredd från 51 mm till 215,9 mm, längd från 70 mm till 863 mm
Stöd för skanning av visitkort Ja (ett i taget)
Stöd för skanning av plastkort Ja (ett i taget)
Skanning av kuvert Ja, med bärark

Brother Control Center 2  Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother
NewSoft® Presto! Biz Card 5 Global lösning för visitkortshantering
PageManager® version 9 SE En enkel programvara för hantering och delning av dokument

PROGRAMVARA FÖR MAC

ARBETSBELASTNING

VIKT OCH MÅTT

MILJÖ

Maximalt dagligen Upp till 500 ark

Spänningskrav 220 V till 240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning (aktiv) Ca. 18 W 
Strömförbrukning (i vänteläge) Ca. 7 W
Strömförbrukning (i djupt viloläge)  Ca. 1,5 W
Ljudtryck (aktiv) 49 db
Ljudeffekt (aktiv) 62,5 db

Med förpackning 383 (b) x 291 (d) x 285 (h) mm/5,4 kg

Utan förpackning 299 (b) x 220 (d) x 179 (h) mm/3,3 kg

AVANCERADE FUNKTIONER

DETEKTERING AV TOM SIDA
AUTOMATISK KORRIGERING 
AV SNEDA ARK 

ULTRALJUDSDETEKTERING AV 
FLERARKSMATNING 

För att förhindra att mer än ett dokument 
skannas i taget använder ADS-2100 
ultraljud för att detektera flerarksmatning 
och säkerställa att inga ark missas.

För att säkerställa att alla dokument skannas 
korrekt korrigerar ADS-2100 automatiskt alla 
ark som matas in snett i maskinen. 

Vid skanning av en bunt dokument detekterar ADS-2100 
tomma sidor och tar bort dem för att spara tid och utrymme 
vid arkivering.
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SKANNERDRIVRUTINER

PROGRAMVARA FÖR WINDOWS®

Windows® ISIS2, TWAIN och WIA (Windows®7, Windows® Vista och Windows® XP)
Macintosh TWAIN och ICA (Mac OS X 10.6, 10.7)
Linux SANE

Brother Control Center 4  Användarvänlig skanningsprogramvara från Brother
NewSoft® Presto! Biz Card 6 Global lösning för visitkortshantering
Nuance® PDF Converter Kraftfull och intelligent PDF-programvara som ger professionella användare möjlighet  
Professional 7 att skapa, konvertera, redigera och montera PDF-filer samt dela dem med kollegor  
 och kunder
Nuance® PaperPort 12 SE Snabba och enkla verktyg för att skanna dokument och skapa PDF-filer


