
Функции оптимизиращи работния процес

• Двустранно сканиране с едно минаване

• Скорост - 16 стр/мин / 32 ipm (изображения в минута)

• Вградена безжична мрежа

• Слот за пластики 

• Сканиране към USB карта с памет

• Съвместимост с Windows и Mac 

• Професионален софтуер включен в комплекта

ADS-1100W - Професионален мрежови 

скенер създаден да се интегрира 

безпроблемно в съществуващите  

системи за управление на документи. 

Надеждност и множество функции,  

които напълно ще отговорят на нуждите  

на Вашия офис. 

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България, жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

1 Софтуер включен в пакета на устройството
2 За сваляне безплатно от http://solutions.brother.com

Общи характеристики

сканиране
Сканирайте документите 
си в PDF файлове с 
възможност за търсене.

архивиране
Архивирайте документите си 
с помощта на включения в 
комплекта софтуер. 

търсене
Бързо и лесно откривате 
документите за преглед, 
редактиране, споделяне или печат.

ADS-1100W  характеристики

сканиране

Драйвер за скенер

сОфтуер за WinDoWS®

ПОДОбрете и улеснете рабОтния Ден.

сОфтуер за MAC
Скенер  Автоматично листоподаващо устройство (ADF), автоматично дувстранно 

сканиране 
Режими на сканиране Цветно, скала на сивото и черно-бяло
Сензор за изображение  2 x CMOS dual CIS (contact image sensor) 1 x преден и 1 x заден, за 

двустранно сканиране с едно минаване
Интерфейс Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n 
Настройка на безжична мрежа WPS, AOSS
Защита на безжична мрежа WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Стандартна скорост  До 16 стр/мин A4, до 300 dpi 
на сканиране Цветно / Черно-бяло
Скорост при двустранно  До 16 стр/мин A4, до 32 ipm (изображения в минута) A4, до 300 dpi
сканиране  Цветно / Черно-бяло
Резолюция на сканиране  
(Оптична) До 600 x 600dpi 
Резолюция на сканиране  
(Интерполирана) До 1,200 x 1,200dpi 
Дълбочина на цвета 30-bit входяща  & 24-bit изходяща
Скала на сивото 256 нюанса
Поддържани файлови формати  JPEG, TIFF, & PDF (Стандартен, PDF/A, с възможност за търсене, 

и защитен с парола)
Сканиране към USB Сканиране директно към USB памет (без компютър)
Сканиране към E-mail Сканиране на документи директно като прикачен файл на вашата поща
Сканиране към OCR  Сканиране на документи директно към вашето текстообработващо 

приложение. напр. Microsoft® Word
Сканиране към File Сканиране директно към файл на вашия компютър или мрежа
Сканиране към Изображение Сканиране директно към предпочитан софтуер за редактиране на снимки
Сканиране към PDF  Сканиране на документи в PDF и възможност за търсене на ключови думи 

във файла
Сканиране към мобилно  
устройство  Директно сканиране към мобилно устройство чрез Brother приложението 

iPrint&Scan
Сканиране към  FTP Сканиране на документи директно на FTP сървър

Windows®  ISIS2, TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32 & 64 bit
versions & Windows® XP 32 bit versions)

Macintosh TWAIN & ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux SANE2

Brother Control Center 4 Лесен за употреба софтуер за сканиране на Brother
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Решение за управление на визитни картички
Nuance™ PaperPort™ 12SE  Софтуер за управление на документи, създаване и редактиране на PDF, 

връзка към Microsoft® SharePoint®

™

Brother Control Center 2 Лесен за ползване софтуер за сканиране
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Софтуер за управление на визитни картички
NewSoft® Presto!®  
PageManager® 9 Софтуер за управление и споделяне на документи

теглО / размери

 натОварване

                             Консумация на ел. енергия  
                             (Сканиране)  14W

Консумация на ел. енергия  
(Готовност) 4W
Консумация на ел. енергия 1.5W
(Deep Sleep)   
Консумация на ел. енергия  
(Изключен) 0.25W
Ниво на налягане на шума  
(Работен режим) 47dB или по-малко
Сила на шума  
(Работен режим) 59dB или по-малко

С кашон 380 (Ш) x 170 (Д) x 207 (В) mm 2.5KG
Без кашон 285 (Ш) x 103 (Д) x 84 (В) mm 1.5KG

Максимално дневно  
натоварване До 500 страници

бОравене с хартията
Подаване на хартия До 20 листа
Персонални типове и размери Между 51 mm - 215.9 mm ширина и 70 mm - 297 mm дължина
Сканиране дълга хартия Да, до 215.9 mm ширина и 863 mm дължина (наведнъж)
Сканиране на визитни картички Да (наведнъж)
Сканиране на пластики Да (наведнъж)
Сканиране на разписки Да, с подложка

ОкОлна среДа

ADS-1100W 

безЖичнО, 

кОмПактнО 
сканиране   

за ваШия Офис! 

Brother предлага различен софтуер и поддръжка, за подобряване на работния процес. Повече 

информация за това, как може да подпомогнем бизнеса Ви може да намерите на: www.brother.bg

Brother онлайн

AA AA AA



Този скенер има всичко, 
което е нужно, за да сте 
добри в работата си. 

Професионален 
софтуер включен  
в комплекта:

Бърз и ефикасен 

•  Скорост на сканиране (едностранно) от 16 стр/мин 

за цветно и черно-бяло

•  Скорост на сканиране (двустранно) от 32 ipm 

(изображения в минута) за цветно и черно-бяло

•  Разнообразни софтуерни функции на сканиране, 

включително сканиране към изображение, и-мейл, 

OCR, файл, FTP, SharePoint®1 и USB карта с памет 

•  Слот за пластични карти

Съвместимост

•  Поддържаните TWAIN, WIA и ISIS драйвери 

позволява безпроблемно интегриране с различни 

системи за управление на документите. 

Лесен за употреба

• Сензорен контролен панел

• Автоматично листоподаващо устройство за 20 листа

• Вградена безжична мрежа

Компактен и полезен

• Компактни размери - 285 (Ш) х 103 (Д) х 84 (В) мм

• Двустранно сканиране

•  Сканиране на визитки, лични карти, снимки, 

рецепти, всичко до и А4 формат.

Високо качество

• До 600 х 600 dpi

• Автоматично завъртане на изображението (ако е обърнато)

• Автоматично изправяне на документа (ако е изкривен)

• Автоматично изрязване

• Изтриване цвета на фона

• Детекция и изтриване на празна страница

ADS-1100W сканира без усилие Вашите документи 
оставяйки софтуера да се погрижи за останалото, а за 
вас остава удоволствието от добре свършената работа.

Компактен. Стилен.
Перфектното решение 
за сканиране.

Продуктови характеристики

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Програма за обработка на документи, редактиране  

и създаване на PDF файлове с връзка  

към Microsoft® SharePoint®. 

ADS-1100W идва в комплект с 
професионален софтуер за обработка 
на документи, като значително Ви 
помага за оптимизиране на работния 
процес. Дори когато не сте в офиса 
имате достъп до документите си и може 
да ги преработвате, както е необходимо. 
Споделяте информация и подобрявате 
комуникацията в движение.

Безжична мрежова 

свързаност

Слот 
за пластики 

Двустранно 
сканиране

Сканиране 

към USB
NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Сканиране и организиране на дигитални файлове. 

Преглед, редактиране, изпращане по и-мейл или 

запазване като PDF файлове с възможност за търсене, 

HTML, RTF, или TXT файлове.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® и Mac) 
Сканирайте и направете база данни от визитките  

на клиентите и партньорите си и ги свържете  

директно с  Microsoft® Outlook® или друга програма  

за организиране на контакти.

Control Center 4 (Windows®) / 
Control Center 2 (Mac)  
За по-голяма ефективност и удобство с Brother Control 

Center може да правите персонални настройки  

на сканиране.  


