
Konstruerad för  

kontinuerligt arbetsflöde

PDS-5000, PDS-6000

Snabb, exakt och tillförlitlig 
digital konvertering för 

skanning av dokumentbuntar 
och arkivering

Dokumentskanning för företag



Utmärkt pappershantering, avancerad bildbehandling 
och många skanningsfunktioner för skanning av 
dokumentbuntar, arkivering och det dagliga digitala 
arbetsflödet.

Gör upprepade skanningsjobb snabbare 
och effektivare för att spara tid och resurser.

•	 	PDS-6000 upp till 80 ppm (160 ipm) automatisk dubbelsidig färgskanning
•	 	PDS-5000 upp till 60 ppm (120 ipm) automatisk dubbelsidig färgskanning
•	 Skanna	buntar	av	olika	papperstyper	
•	 	Skanna	till	e-post,	bild,	OCR,	fil,	FTP,	SharePoint	och	nätverksmappar	för	

snabb arkivering och delning
•	 USB	3.0
•	 LED-belysning	för	energieffektivitet
•	 Kompatibel	med	Kofax	5.1	VRS	Elite

Den nya
serien professionella dokumentskannrar

PDS-5000  PDS-6000



Intelligent
för bildbehandling

Bildbehandlingsfunktioner skapar 
tydligt läsbara artiklar, minskar 
filstorlek för delning och rensar 
innehåll för utskrift.

Snabb för automatiska skanningsjobb

80

Dokumentmatare 
för 100 ark
För stora och blandade 
skanningsbuntar.

Upp till 80 ppm 
(160 ipm)
Konvertera dokument snabbt  
och enkelt.

Konstruerad
för kontinuerligt arbetsflöde

Håll igång arbetsflödet genom 
enastående driftsäkerhet med 
ultraljudsdetektering av flerarksmatning 
och ett avancerat system med 
motroterande separationsrulle.

Dokumentskanning för företag
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Brother kombinerar den senaste tekniken med 
smarta funktioner för företag. Resultatet är 
praktiska, effektiva och driftsäkra produkter.

Varför Brother?

PDS-5000  PDS-6000

Avancerade skanningsfunktioner

Ultraljud 
för detektering av 
flerarksmatning

Systemet med ultraljudsdetektering 
av flerarksmatning använder 
ljudvågor för att upptäcka potentiell 
felmatning, vilket minskar risken för 
skadade dokument och förlorad 
information.

Avancerat 
system med motroterande 
separationsrulle

Den avancerade motroterande 
separationsrullen är ett system som 
separerar papper för överlägsen 
matningseffektivitet. På så sätt 
förhindras innehållsförlust och 
skanningsflödet förbättras.





Bildbehandling

Rensa sida
Filtrera bort oönskade bakgrundsmärken 
som runda pärmhål och bläckfläckar. 
Det gör filen mindre för enklare delning 
och skapar en tydligt läsbar artikel, 
samtidigt som Optical Character 
Recognition (OCR) förbättras.

Funktioner:

Binärisering, pärmhålsborttagning, 
kantfyllning, fläckborttagning och 
bakgrundsbehandling.

Färgborttagning
Ta bort oönskade enskilda färger eller 
all bakgrundsfärg för en tydligare, mer 
lättläst text.

Färgdetektering
Dokument behöver inte sorteras i förväg 
i färg och svartvitt, vilket sparar tid.

Multi stream
Spara skannade bilder i tre färgformat 
(färg, svartvitt och gråskala) för flexibel 
arkivering och referenshantering.

Borttagning av tom sida
Tomma sidor kan upptäckas och tas 
bort automatiskt vid skanning. Det gör 
filen mindre för enklare delning och 
sparar papper vid utskrift.

Sidojustering
Förbered och justera skannade bilder 
för ett professionellt utseende.

Funktioner:

Automatisk korrigering, automatisk 
beskärning, automatisk rotering.

Dokumentskanning för företag



Kompatibel med Kofax 5.1 VRS Elite

Kompatibilitet med Kofax ger avancerad OCR-noggrannhet, vilket innebär mindre 
dokumentförberedelse och bättre bildskanning. Vår nya skannerserie är kompatibel 
med den avancerade tekniken och kan enkelt integreras med en av de ledande 
utvecklarna av programvara och system för skanning med hög produktivitet.

Programvara / kompatibilitet

Omnipage SE 18

Kraftfull OCR-programvara som 
skapar sökbara och lättåtkomliga 
digitala dokument för lagring i 
dokumenthanteringssystem eller 
molnet.

TWAIN, ISIS, WIA, 
ICA, SANE
Standardiserade drivrutiner för enkel 
integration med lösningar och system.



PDS-5000 PDS-6000

Allmänt

Bildsensor Dual CCD

Minne 512 MB 

Display LCD för 16 tecken x 2 rader 

Ljuskälla LED

Pappershantering 

Kapacitet dokumentmatare1 100 ark

Pappersvikt 
dokument-
matare

Papper 28 till 400 g/m2 

Kort2,6 Upp till 1,25 mm

Dokument-
storlek

Dokument-
matare min.

51 x 54 mm

Dokument-
matare max.

218 x 356 mm

Långt 
dokument

200 dpi 5 994 mm

300 dpi 2 664 mm 

600 dpi 666 mm

Sensor för papperstrassel ü ü

Ultraljudssensor för 
flerarksmatning

ü ü

Skanning

Max upplösning 600 x 600 dpi

Dubbelsidig 
skanningshastighet (A4),  
färg/svartvitt

60 ppm/120 ipm 
vid 300 dpi

80 ppm/160 ipm 
vid 300 dpi

Skanningsfunktioner3

Skanna till e-post / bild / OCR / fil / FTP / nätverk / SharePoint / 
program / skrivare

Bildbehandlingsfunktioner

Hårdvara
Automatisk beskärning, automatisk korrigering, borttagning av 
tomma sidor.

Programvara
Automatisk färgdetektering, automatisk bildrotering, bakgrunds-
behandling, binärisering, färgborttagning, kontinuerlig skanning, 
fläckborttagning, digital tryckanordning, kantfyllning, multi stream, 
pärmhålsborttagning, delad bild

Systemkrav

Windows XP/Vista/7/8 eller senare

PDS-5000 PDS-6000

Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10 
eller senare

Linux RedHat9 / Ubuntu 6.06 / Fedora / 
OpenSUSE / Mandriva, Debian

Certifiering

Kofax ü ü

ISIS ü ü

WHQL ü ü

Anslutning

Gränssnitt SuperSpeed USB 3.0 
(bakåtkompatibelt)

Drivrutiner

Windows 
TWAIN, WIA, ISIS5 

Mac5 TWAIN, ICA 

Linux5 SANE 

Programvara

Windows Button Manager V2 / DS Capture / 
OmniPage SE 18 / QuickScan 

Pro Trial 

Mac5 DS Capture / PageManager 9

Enhet

Mått (B x D x H) 316 x 187 x 183 mm

Vikt 4,7 kg 

Återförsäljare:

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

Specifikationer

1 Kapacitet varierar beroende på pappersvikt, 2 Kräver särskilt läge och bärark, 3 Kräver programvara som 
medföljer maskinen, 4 Endast Windows, 5 Gratis nedladdning från Brother Solutions Centre http://support.
brother.com, 6 Stödjer ISO7810 kort med relieftryck.

Miljö

Spänningskrav 100 V till 240 V AC, 50/60 Hz

Strömförbrukning (drift) 59 W

Strömförbrukning (viloläge) 19 W

Strömförbrukning (energisparläge) 1,6 W

Strömförbrukning (avstängd) 0,3 W

Ljudtryck (skanning) 55 dB eller mindre


