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Skanna och hante-
ra dina dokument
var du än är

I en allt mer digital värld föredrar vi 
fortfarande ofta det trygga formatet i form 
av ett utskrivet pappersdokument, oavsett 
om det gäller avtal, fakturor, kvitton eller 
allmänna kontorsutskrifter.

När dokumenten läggs på hög kan det vara svårt att hitta det 
du behöver i rätt tid, eller hinna med att arkivera allt på rätt 
plats. När du har tillgång till rätt teknik finns inget behov av en 
fysisk förvaringsplats, och du slipper de manuella processerna 
som både är tidskrävande och ökar risken för fel.  

Bärbara dokumentskannrar innebär ett helt nytt sätt att arbeta.  
Genom att omvandla pappersdokument till digitala filer blir 
informationen lättare att hitta, säkrare och smidigare att 
redigera och dela.

Skanning i farten



Kompakt  
och bärbar 
dokument- 
bearbetning

Förenkla arbetsflödet 
Med sin ergonomiska utformning är de inte bara smidiga utan 
även skapade för att användas där det passar dig bäst. De 
skannar upp till 15 sidor per minut, dubbelsidigt med vissa 
modeller, och de specialutformade valsrullarna kan hantera 
allt från standard-A4 till präglade ID-kort och visitkort med en 
tjocklek på upp till 1,24 mm.

Smidiga och mångsidiga
Den kompakta storleken gör den här serien till det perfekta 
alternativet när det är ont om utrymme. Oavsett om det handlar 
om en receptionsdisk med begränsad plats eller tillfällen när du 
inte är på kontoret är det alltid viktigt att minska mängden lösa 
papper och säkerställa dokumentsäkerheten.

Kraftfull prestanda
Den här kraftfulla och mångsidiga maskinen skannar och 
sparar enkelt en tydlig digital kopia på den plats du själv 
valt, inklusive e-postservern, datorn, microSD-kortet* eller 
nätverket.

* Endast tillgängligt i DSmobile DS-940DW. 

DSmobile DS-640

DSmobile DS-740D

DSmobile DS-940DW



Trådlös dubbelsidig smidig skanning

Automatisk dubbelsidig A4-skanning upp till 15 sid./min.

Branschledande programvara för att skanna dokument, kvitton och ID-kort

Strömförsörjning direkt från en USB 3.0-port på datorn

Inbyggt, uppladdningsbart batteri och inbyggd kortläsare

Kraftfull och kompakt, det 
perfekta valet för effektivt, trådlöst 
distansarbete.
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Anslut till ett trådlöst nätverk eller en mobilapp från Brother

DSmobile DS-940DW
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Platsbesparande ”U-formad” pappersmatning



Enkelsidig snabb skanning

DSmobile DS-640

Enkelsidig A4-skanning upp till 15 sid./min.

Kompakta och bärbara

Branschledande programvara för att skanna dokument, 
kvitton och ID-kort

Strömförsörjning direkt från en USB 3.0-port på datorn
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Dubbelsidig snabb och enkel 
skanning

DSmobile DS-740D

Dubbelsidig A4-skanning upp till 15 sid./min.

Platsbesparande ”U-formad” pappersmatning

Branschledande programvara för att skanna dokument, 
kvitton och ID-kort

Strömförsörjning direkt från en USB 3.0-port på datorn

Kompakt och enkel att använda, den perfekta 
lösningen för dubbelsidig skanning i farten.
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Bärbar och lätt, skannar dokument upp till A4-storlek 
samt kvitton och ID-kort i plast. 

DUBBELSIDIG  
SKANNING



Skanna när som 
helst, var som 
helst

Marknadsledande 
programvara

Tillgänglig som standard i hela serien.
Du kan enkelt konvertera, redigera och 
dela dokument – med full flexibilitet att 
göra alla de ändringar du behöver. 



Dokumenthantering

Skanningshastighet upp till 15 sid./min. (USB 3.0) för A4 i färg och svartvitt (med en upplösning på 300 dpi)

Dubbelsidig skanning

35–270 gsm (enkla ark)

Plastkort (liggande) Bredd – 85,60 mm Höjd – 53,98 mm. Tjocklek upp till 1,00 mm, präglad yta upp till 1,24 mm

U-format pappersmatningssystem 52–80 gsm. Bredd 74–215,9 mm Höjd 105–297 mm

Specifikationsöversikt

Mediestorlek, enkel Bredd 50,8–215,9 mm Höjd 86,4–1 828,8 mm. Kvitton Bredd 74–79,38 mm

Maximal daglig arbetsbelastning: Upp till 100 ark. Maximalt per månad: Upp till 2 000 ark

Skanningsupplösning upp till 600 x 600 dpi (enhet), 1200 x 1 200 dpi (drivrutin)

Anslutningar

WLAN TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Super Speed micro USB 3.0 typ B 

Skanningsfunktioner

Automatisk start av skanning

Bildkvalitet: Nivåjustering gråskala1, nivåjustering svartvitt1,2, färgtonsjustering1, färgeliminering 1,2, kantbetoning1,2 borttagning av 
hålslag1,2, teckenförbättring1,2 
Dokumentkorrigering: Automatisk korrigering av sneda ark, detektering av sidslut, automatisk bildrotering1,2, bakgrundsbearbet-
ning1,2, kantfyllning1,2, 
automatisk färgdetektering1, hoppa över tom sida, marginalinställning1,2, kontinuerlig skanning1, 2 till 1-skanning1,2. 

Användargränssnitt

LED, nyckel

LED-skärm, LED, nycklar

Alternativ för skanna till

Skanna till e-post1, Skanna OCR1, Skanna till fil, Skanna till bild1

SD-skanning till enhet: JPEG, PDF gråskala/färg. Stöder 2–32 GB micro SD-kort (ingår inte) 

Filformat som stöds1: Inklusive JPEG (gråskala/färg), PDF, skyddad PDF, signerad PDF, PDF/A-1b, sökbar PDF, TIFF (endast svartvitt)

Nedladdning av programvara/drivrutin1

Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 
Reader 6, BRAdmin Light. 
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7

Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 och 64 bitar), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x  
Linux: SANE

iOS/Android med mobilappen iPrint&Scan

Spänningskrav

Strömförsörjning via USB-uttag

Strömförsörjning via litiumbatteri

Förbrukningsartiklar och tillbehör

Bärark för 500 omgångar (förpackning med 2), Art.nr – CS-A3401

Förpackningens innehåll: DSmobile-maskin, snabbinstallationsguide/produktsäkerhetsguide, USB-kabel, garanti

1 Stöds via nedladdningsbar programvara från Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com   2 Endast Windows
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Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

www.brother.se

Samtliga specifikationer är uppdaterade vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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