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ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ
НА ВАШИЯ  

ОФИС

МИГНОВЕНА

ФУНКЦИИ, КОИТО ОПТИМИЗИРАТ РАБОТАТА ВИ 

• Високоскоростно двустранно сканиране до 24 стр/мин

 (48 изображения/мин)

• ADF (Автоматично листоподаващо устройство) за 50 листа

• Висока резолюция на сканиране до 1200 dpi

• Създаване на PDF файлове с възможност за търсене

• Директно сканиране към USB памет, за да не се заема

 паметта на компютъра

• Професионален софтуер включен в комплекта

УПРАВЛЯВАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

СИ ПО-ЕФЕКТИВНО С ADS-2100, 

ИНТЕЛИГЕНТЕН И ЛЕСЕН ЗА 

РАБОТА НАСТОЛЕН СКЕНЕР 

С МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНИ 

ФУНКЦИИ

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България

ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
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.

Общи положения

Сканиране

Драйвер за скенер

Софтуер за WINDOWS®

Скенер Скенер с двустранен печат и автоматично листоподаващо устройство
Режими на сканиране Цветно, Скала на сивото, Черно-бяло
Сензор за изображение 2 x CMOS dual CIS (contact image sensor) 1 преден /  
 1 заден за двустранно  сканиране с едно минаване 
Процесор StarSapphire 400MHz
Памет 256MB
Поддържащ часовник До 60 часа
Сензор за засичане на хартията Ултразвуков сензор, който предотвратява сканирането на повече от един лист  
 при подаването на хартията 
Интерфейс Hi-Speed USB 2.0

Стандартна скорост на сканиране До 24 стр/мин A4 
Цветно / Черно-бяло 
Скорост при двустранно сканиране До 24 стр/мин A4, до 48ipm A4 
Цветно / Черно-бяло 
Резолюция на сканиране (Оптична) До 600 x 600dpi 
Резолюция на сканиране До 1,200 x 1,200dpi  
(Интерполирана) 
Дълбочина на цвета 30-bit вътрешно & 24-bit външно 
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-mail1 Сканиране на документи директно като прикачен файл на вашата поща 
Сканиране към OCR1 Сканиране на документи директно към вашето текстообработващо приложение.  
 напр. Microsoft® Word 
Сканиране към File1 Сканиране директно към файл на вашия компютър или мрежа 
Сканиране към Image1 Сканиране директно към предпочитан софтуер за редактиране на снимки 
Сканиране към PDF1 Сканиране на документи в PDF и възможност за търсене на ключови думи 
 във файла

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

Brother Control Center 4 Лесен за употреба софтуер за сканиране на Brother 
NewSoft® Presto! Biz Card 6 Решение за управление на визитни картички 
Nuance® PDF Converter Интелигентен PDF софтуер за създаване, конвертиране, редактиране 
Professional 7 и споделяне на PDF файлове 
Nuance® PaperPort 12 SE Функции за бързо и лесно сканиране в PDF 

Боравене с хартията

Натоварване

Тегло / Размери

Околна среда

Капацитет входяща До 50 листа 
Капацитет изходяща До 50 листа 
Стандартни типове и размери A4, A5, A6, B5, B6, Letter & Legal 
Зададени от потребителя типове Между 51 мм до 215.9 мм ширина и 70 мм до 355.6 мм дължина 
и размери 
Тегло на хартията 52 g/m2 до 110 g/m2 
Режим сканиране с подложка Пластично прозрачно джобче за сканиране на увредени документи или такива 
 с различен размер 
Сканиране дълга хартия Да, между 51 мм до 215.9 мм ширина и 70 мм до 863 мм дължина 
Сканиране на визитни картички Да (само по една) 
Сканиране на пластики Да (само по една) 
Сканиране на пощенски пликове Да (чрез подложка)

Максимално дневно натоварване До 1,500 листа

Захранване AC 220V до 240V, 50/60Hz 
Консумация на ел. енергия Приблизително 18W 
(Работен режим) 
Консумация на ел. енергия Приблизително 7W 
(Режим Готовност) 
Консумация на ел. енергия Приблизително 1.5W 
(Режим Deep Sleep) 
Ниво на налягане на шума 49dB 
(Работен режим) 
Сила на шума (Работен режим) 62.5dB

С кашон 383(Ш) x 291(Д) x 285(В) мм / 5.4 кг

Без кашон 299(Ш) x 220(Д) x 179(В) мм / 3.3 кг

Brother Control Center 2 Лесен за употреба софтуер за сканиране на Brother 
NewSoft® Presto! Biz Card 5 Решение за управление на визитни картички 
PageManager® Version 9 SE Програма за обработка и споделяне на документи 

Софтуер за MAC

ЦЕННИ ФУНКЦИИ

ДЕТЕКЦИЯ НА ПРАЗНА СТРАНИЦА АВТОИЗПРАВЯНЕ УЛТРАЗВУКОВ СЕНЗОР ЗА ХАРТИЯТА

ADS-2100 е снабден с ултразвуков 
сензор, който предотвратява сканирането 
на повече от един лист при подаването на 
хартията, за да сте сигурни, че няма да 
имате пропуснати страници.

Можете да сте спокойни за качеството на 
изображението, защото дори да поставите 
документа, който сканирате накриво, 
ADS-2100 автоматично ще го изправи. 

При сканиране на няколко документа накуп, ADS-2100 
ще детектира празните страници и ще ги махне при 
архивирането на файла, за да Ви спести време 
и компютърна памет.
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УНИВЕРСАЛЕН 
Сканира директно през 

ADF-а широка гама 
монохромни и цветни 

документи, вкл. пропуски, 
визитки, рапорти и т.н.

СКАНИРА 
“С ЕДНО НАТИСКАНЕ” 

Документите Ви се 
превръщат във файлове 

бързо и лесно само 
с натискането на един бутон.

“Този универсален настолен скенер 
е стабилен, надежден и лесен за работа”

ПЕРФЕКТНА ПРОДУКТИВНОСТ В ОФИСА.
Предоставяйки високо качество и скорост на двустранно сканиране, ADS-2100 е комплексно решение за Вашите 
офисни нужди. Лесен за работа, снабден с автоматично листоподаващо устройство (ADF) и с възможности да 
сканира всякакви видове документи, той Ви дава сигурност и подобрява продуктивността на целия офис.

ЕФИКАСЕН
Улекотете паметта на 
Вашия компютър като 

сканерате директно към 
USB памет.

СЪВМЕСТИМ 
Работи без проблем 
със съществуващите 
операционни системи, 
доставя се с пълен софтуер 
за Windows и Mac.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
Невероятното качество на 
изображението се дължи 
на прецизния скенер с 
резолюция до 1200 dpi 
(интерполирана). 

НАДЕЖДЕН
Двустранният ADF за 50 
листа има ултразвуков сензор 
за контрол на подаването на 
хартия, осигуряващ надеждна 
работа при сканиране на 
множество документи. 

  

• Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) –  
 Програма, с чиято помощ ще създавате, конвертирате, 
 обединявате и споделяте PDF файлове с колегите 
 и клиентите си.
• Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – Мощен  
 инструмент, комбиниращ бързо и лесно сканиране със  
 създаване, обработка и споделяне на PDF файлове.

• PageManager® version 9 SE (Mac) – Позволява  
 сканиране и организация на файловете в PDF, HTML,  
 RTF и TXT формати.
• NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) /  
 NewSoft® Presto!® BizCard 5 (Mac) – Организирате  
 всичките си контакти като сканирате бързо и лесно  
 цялата информация от визитките си и я конвертирате  
 в удобна база данни, която може да се синхронизира  
 с компютъра Ви или друго устройство - ноутбук, PDA  
 или PIM. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА
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