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Motto firmy Brother – „at your side” (po Twojej stronie) – znajduje odbicie we wszystkich 
segmentach biznesu. Oznacza ono, że przedsiębiorstwo stawia klienta na pierwszym miejscu. 
Grupa Brother dostarcza rozwiązania najwyższej jakości, tworząc z klientami i partnerami 
dobre relacje. 
Produkty firmy Brother są łatwe w ob-
słudze, dzięki czemu sprawdzają się 
zarówno w domowych warunkach jak  
i niewielkich biurach oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstwach.

W 2012 roku Brother wprowadził 
na rynek pierwsze skanery, jako 
uzupełnienie swojej oferty skiero-
wanej do przedsiębiorstw. Obecnie  
w portfolio firmy znajdują się zarów-
no zaawansowane skanery doku-
mentów, jak i skanery mobilne. Na-
sze produkty zostały zaprojektowane 
z myślą o klientach, dlatego też są 
szybkie, niezawodne, wydajne i ła-
twe w obsłudze.

Produkty  
Brother  
są dziś  

sprzedawane 
w ponad  

100  
krajach

Grupa Brother, założona w japońskiej Nagoi, to wielonarodowa 
firma posiadająca biura na całym świecie oraz zakłady 
produkcyjne w Japonii, Chinach, Wietnamie, Ameryce,  

Malezji i Wielkiej Brytanii.

SPIS TREŚCI O FIRMIE BROTHER
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DOCELOWE BRANŻE

BIURO

Skanowanie faktur, rachun-
ków, pokwitowań, rozliczeń, 
ulotek oraz danych doty-
czących klientów i pra-
cowników, pozwoli biurom lepiej zago-
spodarować dostępną przestrzeń oraz 
zadbać o bezpieczeństwo poufnych  
i ważnych dokumentów. 

SZKOLNICTWO

Można znacznie podnieść 
wydajność pracy w sekto-
rze edukacji, wykorzystując 
rozwiązania takie jak: skanowanie prac 
uczniów i dokumentów oficjalnych, auto-
matyczne sortowanie dokumentów oraz 
eliminacja papierowego obiegu doku-
mentów w procesach biznesowych.

DOM

Możesz skanować wyciągi 
bankowe, faktury, rachunki, rozliczenia, 
gwarancje, przepisy, ulotki i inne do-
kumenty. Dzięki temu zbędne papiery  
nie będą zajmować miejsca w Twoim 
domu, a Ty będziesz mieć pewność, że 
dokumenty nie zostaną przypadkowo 
zniszczone.

ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA

W archiwach państwowych dokumen-
ty papierowe są przechowywane nawet 
przez setki lat, a ich składowanie zajmuje 
wiele miejsca. Dzięki procesowi cyfryzacji 
dokumentacja nie musi być już fizycznie 
magazynowana.

USŁUGI MOBILNE

Skanowanie zamówień, dokumentów 
tożsamości, bieżących rachunków, 
eliminacja papierowego obiegu doku-
mentów w procesach biznesowych oraz 
możliwość edytowania zeskanowanych 
dokumentów. Doskonałe rozwiązanie, 
które pozwala lepiej zagospodarować 
dostępne miejsce w pojazdach.

OCHRONA ZDROWIA

Skanowanie dokumentacji medycznej i re- 
cept, automatyczne sortowanie dokumen-
tów, eliminacja papierowego obiegu doku-
mentów w procesach biznesowych i możli-
wość łatwego udostępniania dokumentacji 
różnym placówkom - wszystkie te funkcje 
sprawiają, że korzystanie z usług medycz-
nych staje się łatwe.

GWARANCJA BROTHER

Urządzenia firmy Brother cechują się najwyższymi standardami produkcji i są znane 
ze swojej niezawodności i jakości, gwarantując bezproblemową pracę przy odpo-
wiednim użytkowaniu. 

Oferujemy dla wszystkich naszych produktów 3 lata gwarancji po rejestracji  
na www.brother.pl.

Wszystko po to, aby zapewnić nabywcom naszych sprzętów długotrwały komfort  
ich użytkowania. 

GWARANCJA
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SKANERY BROTHER

Od ponad 30 lat Brother projektuje i wytwarza rozwiązania do 
drukowania, kopiowania i skanowania, a nasze urządzenia stały 
się integralną częścią pracy tysięcy organizacji i firm na całym 

świecie. Nasza oferta skanerów i rozwiązań do skanowania 
łączy wiedzę i lata doświadczenia w obsłudze klientów  

z dbałością o nowoczesność przedsiębiorstw.

NASZA OFERTA SKANERÓW

Skanery jednofunkcyjne
•  Na rynek skanerów jednofunkcyjnych weszliśmy w 2012 roku, tworząc prostą i kompleksową 

odpowiedź na rosnącą potrzebę cyfryzacji.
•  Wszystkie modele są projektowane z myślą o potrzebach firm i funkcjach niezbędnych 

dla biznesu.

PRZYSTĘPNA TECHNOLOGIA

Oferujemy wsparcie i kreatywne rozwiązania w skali globalnej, zapewniając łatwą integrację 
Twojego przedsiębiorstwa z istniejącymi technologiami. 

KORZYŚCI Z CYFRYZACJI DLA BIZNESU

•  Automatyzacja ręcznego sortowania dokumentów  
– oszczędność czasu i kosztów oraz dokładność.

•  Wszechstronny, łatwo dostępny i współdzielony   
system archiwizacji.

•  Szybki obieg dokumentów w ramach organizacji.
•  Bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie  

danych poufnych oraz awaryjne  
odzyskiwanie danych.

•  Oszczędność przestrzeni  
– zmniejszenie  
sterty papierów.

•  Skrócenie czasu obsługi  
klientów, dzięki  
natychmiastowemu  
przetwarzaniu informacji.

KORZYŚCI DLA BIZNESU

OPTYMALIZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW
Szybkie przesyłanie i otrzymywanie dokumentów biznesowych 
w organizacji.

BEZPIECZEŃSTWO
Odzyskaj swoje dane dzięki cyfrowej archiwizacji i kopiom 
zapasowym. 

6 Może wymagać instalacji i subskrypcji dodatkowego oprogramowania.

INVOI
CESRECE

IPTS

SALES
EXPEN

SES
HROSZCZĘDNOŚĆ 

MIEJSCA

ARCHIWIZACJA

MOBILNOŚĆ

SPRAWNA ORGANIZACJA
W celu usprawnienia procesów używaj dołączanego opro-
gramowania do przetwarzania i zarządzania skanowanymi 
obrazami.

ROZWIŃ SWÓJ BIZNES
Miej dostęp do informacji w domu, biurze i w podróży6.

SKRÓCENIE CZASU REAKCJI
Skanuj na miejscu i natychmiast przetwarzaj dane klientów.

ACCEPTED

ID



SKANERY
PRZENOŚNE
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KOMPAKTOWY
Wymiary (szer. x gł. x wys.)  

 308 x 66,9 x 41,2 mm.  
Waży jedynie 530 gramów

MOŻLIWOŚĆ  
ROZBUDOWY PAMIĘCI 
Limit wielkości karty SD

od 4 GB do 32 GB

ZASILANIE
Zasilany przez baterie  
lub przez port USB

WI-FI 
Wbudowana łączność z Internetem  
przez sieć Wi-Fi pozwala wielu  
użytkownikom na pracę z jednym 
urządzeniem 

DS-920DW
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

SKANERY PRZENOŚNE

SZYBKIE. WYDAJNE. DWUSTRONNE BEZPRZEWODOWE SKANOWANIE.

Przenośny skaner dwustronny DS-920DW zmieni to, jak pracujesz i gdzie pracujesz. Urządzenie 
wyposażone w akumulator litowo-jonowy umożliwia dwustronne skanowanie dokumentów 
bezpośrednio na przenośną kartę SD i bezprzewodową wysyłkę danych na urządzenie mobilne 
lub komputer. Nieograniczona elastyczność pracy w terenie.

DOŁĄCZONE PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE 

•  NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
–  Zaawansowany program do zarządzania dokumentami, 

edytowania i tworzenia plików PDF. Jest on zintegrowany  
z platformą Microsoft® SharePoint®. 

•  NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
–  Skanowanie i organizacja cyfrowych plików. Oglądaj, edytuj, 

wysyłaj pocztą elektroniczną lub zapisuj pliki w formacie 
PDF (z możliwością przeszukiwania ), HTML, RTF lub TXT.

•  Button Manager V2 (Windows®)

–  Dzięki niemu łatwo zeskanujesz i prześlesz dokumenty. 
Możliwość wyboru dziewięciu różnych miejsc docelowych 
dla najczęściej wykonywanych zadań.

•  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac) 
–  Skanuje i eksportuje do edytowalnej formy kontakty i infor-

macje, które możesz zamieścić bezpośrednio w Microsoft® 
Outlook® lub innych systemach do zarządzania kontaktami.

•  DSmobileCapture (Windows® and Mac) 
–  Pozwala zapisywać skanowane dokumenty w postaci plików 

PDF, JPEG lub TIFF.

Aby się zarejestrować i uzyskać dodatkowe wsparcie,  
odwiedź stronę https://online.brother.pl

Dołączone oprogramowanie: 

W pakiecie z DS-920DW otrzymujesz zaawansowane oprogra-
mowanie usprawniające pracę w biurze, umożliwiające dostęp do 
dokumentów oraz ich pobieranie z dowolnego miejsca. Dzieląc 
się dokumentami, poprawiasz komunikację i współpracę w firmie, 
zwiększając mobilność swojego biznesu. 
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DS-720D

DS-620

DS-820W

DS-920DW

DS-620 / DS-720D / DS-820W / DS-920DWSKANERY PRZENOŚNE

Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania:  

7,5 strony na minutę
•  Dołączona karta SD o pojemności 4 GB
•  Wbudowana sieć bezprzewodowa

•  Zasilany przez baterie  
lub przez port USB

•  Zgodność z Windows® i Mac
•  Rozdzielczość 600 x 600 dpi
•  Dołączone profesjonalne oprogramowanie

Funkcje usprawniające pracę  
•  Prędkość skanowania:  

7,5 strony na minutę
•  Jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie
•  Dołączona karta SD o pojemności 4 GB
•  Wbudowana sieć bezprzewodowa

•  Zasilany przez baterie lub przez port USB
•  Zgodność z Windows®, Mac® i Linux®

•  Prędkość skanowania dwustronnego  
do 5 str./min (10 obrazów na minutę)

• Rozdzielczość 600 x 600 dpi
• Dołączone profesjonalne oprogramowanie

DS-820W nie jest zwykłym skanerem – to urządzenie pozwoli Ci pracować w zupełnie nowy 
sposób. Dzięki akumulatorowi i funkcji synchronizowania skanowanych dokumentów z urzą-
dzeniem mobilnym, bez wysiłku zorganizujesz pracę w biurze.

Bezprzewodowy skaner zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Dzięki możliwości skano-
wania dwustronnego bezpośrednio na urządzenia przenośne zapewnia 
Twojej firmie pełną mobilność.

Skaner DS-720D umożliwia łatwe dwustronne skanowanie i tworzenie dokumentów gotowych 
do udostępniania oraz sortowania. Wystarczy jedynie zapewnić mu zasilanie przez port USB  
w laptopie – to nowoczesne rozwiązanie samo zadba o resztę.

Funkcje usprawniające pracę 

•  Prędkość skanowania:  
7,5 strony na minutę

•  Jednoprzebiegowe dwustronne 
skanowanie

• Zasilanie przez port USB

Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania:  

7,5 strony na minutę
• Zasilanie przez port USB
• Zgodność z Windows® i Mac

• Rozdzielczość do 600 x 600 dpi
• Kompaktowe rozmiary
•  Dołączone profesjonalne  

oprogramowanie

  
• Zgodność z Windows® i Mac
• Rozdzielczość do 600 x 600 dpi
• Kompaktowe rozmiary 
•  Prędkość skanowania dwustronnego  

do 5 str./min (10 obrazów na minutę)
•  Dołączone profesjonalne oprogramowanie

Skaner DS-620 pozwala na bezproblemowe skanowanie, współdzielenie i organizowanie  
dokumentów. Wystarczy jedynie zapewnić mu zasilanie przez port USB w laptopie  
– to nowoczesne rozwiązanie samo zadba o resztę.



SKANERY
KOMPAKTOWE
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

SKANOWANIE DO USB
Możliwość skanowania do obrazu, poczty 
elektronicznej, serwera e-mail, pliku OCR, 

sieci, FTP, pamięci USB, chmury  
i platformy SharePoint®1

SKANOWANIE DWUSTRONNE
Dwustronne skanowanie z prędkością  

do 36 obrazów na minutę w trybie  
monochromatycznym i kolorowym

SIEĆ BEZPRZEWODOWA
Wbudowana sieć bezprzewodowa 

umożliwia pracę na urządzeniu  
wielu użytkownikom

EKRAN DOTYKOWY LCD 6,8 CM 
Ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm  
z dostępem do sieci umożliwia 
skanowanie do popularnych  
usług w chmurze

1 Wymagane użycie oprogramowania dołączonego do urządzenia.

SZYBKIE. WYDAJNE. INTELIGENTNE SKANOWANIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.

Skaner ADS-1600W jest wyposażony w szereg funkcji, dzięki którym praca w biurze  
stanie się bardziej wydajna i produktywna. Dzięki oprogramowaniu znajdującemu się  
na dołączonej płycie urządzenie może skanować, współdzielić oraz organizować dokumenty  
w sposób, który ułatwi dostęp do kluczowych informacji.

Dołączone oprogramowanie:
Pakiet oprogramowania dołączony do modelu ADS-1600W  
oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania dokumentami  
w firmie, które znacznie usprawniają pracę w biurze.  
Umożliwia dostęp do materiałów oraz ich pobieranie spoza biu-
ra. Dzieląc się plikami, poprawiasz komunikację i współpracę  
w firmie, jednocześnie zmniejszając ilość papierów, które musisz 
mieć przy sobie w podróży.   

DOŁĄCZONE PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE 

•  Nuance® PDF Converter Professional 8 (Windows®)
–  Łatwy w obsłudze program do tworzenia, konwertowania  

i bezpiecznego udostępniania plików PDF.

•  Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®)
–  Prostsze zarządzanie dokumentami dzięki połączeniu szybkiego, 

łatwego skanowania z zaawansowaną funkcją tworzenia 
plików PDF oraz możliwością ich przeglądania, edytowania  
i udostępniania. 

•  NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)
–  Skanowanie i organizacja plików cyfrowych. Przeglądaj, edy-

tuj, wysyłaj pocztą elektroniczną i zapisuj pliki w formatach 
PDF (z możliwością przeszukiwania), HTML, RTF lub TXT.

•  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac)
–  Skanuje i eksportuje do edytowalnej formy kontakty i informacje, 

które możesz zamieścić bezpośrednio w Microsoft® Outlook®  
lub innych systemach do zarządzania kontaktami.

•  Control Center 4 (Windows®) / Control Center 2 (Mac)
–  Brother Control Center umożliwia dostosowanie ustawień  

skanowania do indywidualnych potrzeb użytkownika i biura,  
by skanowanie stało się jeszcze bardziej efektywne. 

Aby się zarejestrować i uzyskać dodatkowe wsparcie,  
odwiedź stronę https://online.brother.pl

ADS-1600W
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SKANERY KOMPAKTOWE
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ADS-1100W / ADS-1600W

ADS-1600W

ADS-1100W

SKANERY KOMPAKTOWE

Funkcje usprawniające pracę 
• Prędkość skanowania: 18 stron na minutę, 36 obrazów na minutę
• Jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie
• Ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm
• Wbudowana sieć bezprzewodowa
•  Skanowanie dokumentów do chmury lub na urządzenie mobilne
• Funkcja skanowania plastikowych kart ID
• Zgodność z Windows® i Mac
• Dołączone profesjonalne oprogramowanie

Funkcje usprawniające pracę 
• Prędkość skanowania: 16 stron na minutę, 32 obrazy na minutę
• Jednoprzebiegowe dwustronne skanowanie
• Wbudowana sieć bezprzewodowa
• Funkcja skanowania plastikowych kart ID
• Skanowanie do pamięci USB
• Zgodność z Windows® i Mac
• Dołączone profesjonalne oprogramowanie

Z modelem ADS-1600W skanowanie, sortowanie i udostępnianie  
informacji wielu użytkownikom staje się proste. Bezprzewodowe  
skanowanie wprost na urządzenie mobilne lub do chmury połączono  
z inteligentnym oprogramowaniem, dzięki któremu informacje można  
z łatwością przekazywać dalej.

Skanowanie i udostępnianie kluczowych dla biznesu informacji, nigdy 
nie było prostsze. 
Dzięki sieci bezprzewodowej model ADS-1100W może być współdzie-
lony w grupie roboczej, usprawniając tym samym proces zarządzenia 
dokumentami.



SKANERY
BIUROWE
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ADS-3600W
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

SKANERY BIUROWE

SIECIOWE. SZYBKIE. IDEALNE DO BIURA.

Stacjonarne urządzenie Brother ADS-3600W jest łatwe w konfiguracji i niezawodne. Znajdzie za-
stosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest nieprzerwane skanowanie ważnych dokumentów. 
Wyposażenie skanera w sieć sprawia, że praca w biurze jest bardziej wydajna i produktywna,  
a firmowe dokumenty mogą być bezpośrednio wysyłane do wybranej lokalizacji sieciowej.

DOŁĄCZONE PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE 

•  Nuance® PaperPort 14 SE (Windows) 
–  Łatwe zarządzanie dokumentami dzięki połączeniu szybkiego 

skanowania z zaawansowanymi funkcjami tworzenia plików 
PDF oraz możliwością ich przeglądania, edytowania i udo-
stępniania. 

•  ABBYY® FineReader v.11 Professional Edition 
–  Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków 

(OCR), oferujące niewiarygodną dokładność rozpoznawania 
tekstu oraz niezrównane możliwości konwersji, które prak-
tycznie eliminują konieczność przepisywania i ponownego 
formatowania dokumentów. Dzięki intuicyjnej obsłudze i au-
tomatyzacji zadań, zrobisz więcej w mniejszej ilości kroków.

•  ABBYY PDF Transformer Plus
–  Program zawiera wszystko co jest potrzebne do codziennej 

pracy z plikami PDF. Oprogramowanie umożliwia edycję, ko-
mentowanie, zabezpieczanie hasłem, udostępnianie, tworze-
nie, konwertowanie czy też, po prostu, czytanie plików PDF.

•  TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA 
–  Sterowniki TWAIN oraz WIA podnoszą wydajność i poprawiają 

pracę aplikacji przetwarzających obraz. 

•  Integracja z Microsoft® SharePoint 
–  Urządzenie ADS-3600W umożliwia łatwe skanowanie doku-

mentów na platformę Microsoft® SharePoint.

Aby się zarejestrować i uzyskać dodatkowe wsparcie,  
odwiedź stronę online.brother.pl

SIEĆ PRZEWODOWA I BEZPRZEWODOWA 
ADS-3600W umożliwia pracę w sieci bez konieczności logowania się do głównego 

komputera czy instalacji sterowników na wielu komputerach. Informacje mogą być zatem 
dostępne dla różnych grup pracowników i działów. Skaner ADS-3600W pracuje  

zarówno w sieci przewodowej, jak również umożliwia bezpieczne skanowanie  
w sieci bezprzewodowej, zapewniając większą elastyczność pracy.

KOMPATYBILNOŚĆ Z KOFAX 5.1 VRS ELITE
Technologia Kofax poprawia dokładność rozpoznawania tekstu, 

skraca czas przygotowania dokumentu do skanowania i podnosi 
jakość skanowanych obrazów.

KOMUNIKACJA NFC
Bezprzewodowa komunikacja zbliżeniowa pomiędzy skanerem 

Brother i kompatybilnym urządzeniem NFC ułatwia i przyśpiesza 
obieg dokumentów w obrębie biura.

KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY 
Skanowanie z użyciem skrótów na kolorowym ekranie dotykowym  

o przekątnej 9,3 cm zapobiega ryzyku nieprecyzyjnego archiwizowania 
i zgubienia skanów. Skanowane dokumenty po naciśnięciu jednego 
przycisku mogą być wysyłane bezpośrednio do wybranej lokalizacji.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE 
Brother Solutions Interface (BSI) to platforma  

umożliwiająca zewnętrznym producentom oprogramowania 
tworzenie niestandardowych rozwiązań.

SZYBKIE I NIEZAWODNE SKANOWANIE 
Skanery z nowej serii zostały wyposażone w szerszą tacę 

odbiorczą, co zapewnia sprawny odbiór arkuszy wychodzących 
z automatycznego podajnika dokumentów. Tace są nachylone, 

dzięki czemu papier stawia mniejszy opór i może być swobodnie 
przesuwany i układany, zapobiegając wszelkim zagięciom. 

Podajnik urządzenia pozwala na załadowanie 50 arkuszy papieru 
o gramaturze od 27 do 413 g/m2 i skanowanie z prędkością do 

100 obrazów na minutę (50 stron na minutę).

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
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ADS-2100E / ADS-2600WE

ADS-2600We

ADS-2100e

SKANERY BIUROWE

Funkcje usprawniające pracę 
• Zgodność z otwartym interfejsem Brother Solutions Interface (BSI)
• Kompatybilność z Kofax 5.1 VRS Elite
• Skróty skanowania na ekranie głównym lub skanowanie jednym przyciskiem
• Blokada funkcji Secure Function Lock 2.0
• Uwierzytelnianie z Active Directory
• Praca w sieci przewodowej lub bezprzewodowej
• Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 9,3 cm
• Prędkość skanowania: do 24 stron na minutę, 48 obrazów na minutę
• Automatyczne podawanie papieru do 50 arkuszy
• Skanowanie plastikowych kart

Funkcje usprawniające pracę 
•  Kompatybilność z Kofax 5.1 VRS Elite
•  Automatyczne dwustronne skanowanie
•  Prędkość skanowania: do 24 stron na minutę,  

48 obrazów na minutę (kolor)
•  Automatyczne podawanie papieru do 50 arkuszy
•  Skanowanie plastikowych kart

Najbardziej zaawansowany model w ofercie – skaner ADS-2600We – wyposażony w sieć 
bezprzewodową oraz funkcję skanowania dwustronnego w rozdzielczości do 600 dpi.  
Intuicyjny ekran dotykowy LCD o przekątnej 9,3 cm umożliwia bezpośrednie skanowanie do 
chmury. 

Zoptymalizowane zarządzanie dokumentami na wyciągnięcie ręki.

Dzięki prędkości skanowania do 24 stron na minutę (48 obrazów na minutę) i 50-arku-
szowemu automatycznemu podajnikowi papieru (ADF), skaner ADS-2100e jest idealnym 
rozwiązaniem dla małego i średniego biura.

Szybko skanuj i archiwizuj dokumenty dzięki funkcji skanowania do formatu PDF z możli-
wością wyszukiwania oraz dołączonemu zestawowi oprogramowania.
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Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania do 30 stron na minutę, 60 obrazów na minutę 
•  50-arkuszowy podajnik ADF 
•  Sieć przewodowa
•  Interfejs USB 2.0 
•  3 programowalne przyciski funkcyjne 
•  Kompatybilność z KOFAX

Stacjonarny skaner Brother ADS-2400N jest niezawodny i łatwy w konfiguracji. 

Wyposażenie modelu w sieć sprawia, że praca w biurze jest bardziej wydajna i produktyw-
na, a ważne firmowe dokumenty mogą być bezpośrednio wysyłane do wybranej lokalizacji 
sieciowej.

ADS-2400N / ADS-2800W

ADS-2400N

Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania do 30 stron na minutę, 

60 obrazów na minutę 
•  50-arkuszowy podajnik ADF
•  Sieć przewodowa i bezprzewodowa 
•  Interfejs USB 2.0 
•  Ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm 
•  Kompatybilność z KOFAX
•  Otwarty interfejs  

Brother Solutions Interface (BSI)

Stacjonarny skaner Brother ADS-2800W jest wyposażony w funkcje bardzo przydatne 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest nieprzerwane skanowanie dokumentów. 

Model umożliwia szybkie skanowanie dokumentów za pomocą zaprogramowanych skrótów 
do wybranych lokalizacji. Przyciski dostępne są na kolorowym ekranie dotykowym o prze-
kątnej 9,3 cm.

ADS-2800W

SKANERY BIUROWE



28 29

Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania do 50 stron na minutę, 

100 obrazów na minutę 
•  50-arkuszowy podajnik ADF 
•  Sieć przewodowa 
•  Interfejs USB 3.0 
•  3 programowalne przyciski funkcyjne 
•  Kompatybilność z KOFAX

Funkcje usprawniające pracę 
•  Prędkość skanowania do 50 stron na minutę,100 obrazów na minutę
•  50-arkuszowy podajnik ADF 
•  Sieć przewodowa i bezprzewodowa 
•  Interfejs USB 3.0 
•  Ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm 
•  Kompatybilność z KOFAX
•  Otwarty interfejs Brother Solutions Interface (BSI)

Stacjonarny skaner Brother ADS-3000N jest niezawodny, prosty w konfiguracji, poprawia 
wydajność pracy i jej produktywność. Posiada  szereg przydatnych funkcji procesowania  
zeskanowanych obrazów, przez co znacznie ułatwia zarządzanie zarchiwizowanymi danymi.

Stacjonarny skaner Brother ADS-3600W jest wyposażony w funkcje bardzo przydatne 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest nieprzerwane skanowanie dokumentów. 

Model umożliwia szybkie skanowanie dokumentów za pomocą zaprogramowanych skrótów 
do wybranych lokalizacji. Przyciski dostępne są na kolorowym ekranie dotykowym o prze-
kątnej 9,3 cm.

Ten zaawansowany model wyposażony jest w interfejs SuperSpeed USB 3.0, zapewniający 
szybki transfer danych. Skaner umożliwia także pracę zarówno w sieci bezprzewodowej,  
jak i przewodowej.

ADS-3000N / ADS-3600W

ADS-3000N

ADS-3600W

SKANERY BIUROWE
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SKANERY PROFESJONALNE PDS-6000F
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PROFESJONALNE SKANERY DOKUMENTÓW

Model PDS-6000F oferuje zaawansowane przetwarzanie obrazu oraz szereg funkcji „skanuj 
do” dzięki którym możliwe jest skanowanie całych pakietów pism, ich archiwizowanie oraz 
codzienną pracę z dokumentami w formie elektronicznej.

USB 3.0 
Super Speed USB 3.0  

(standard wstecznie 
kompatybilny).

SKANOWANIE BEZPOŚREDNIO  
Z SZYBY SKANERA

Skanowanie z szyby znacznie zwiększa wydajność pracy.

PODAJNIK ADF NA 
100 ARKUSZY

Skanowanie dużych  
i mieszanych pakie-

tów dokumentów.

PRĘDKOŚĆ DO 80 STR./MIN  
(160 OBRAZÓW NA MINUTĘ) 

Szybkie i łatwe skanowanie  
dokumentów.

 ROLKA ZWROTNA
System rolki zwrotnej jest zaawansowaną technologią  

rozdzielania papieru. Zwiększenie efektywności podajnika 
papieru pozwala uniknąć straty dokumentów  

i przerw w skanowaniu.

KOMPATYBILNOŚĆ Z KOFAX 5.1 VRS ELITE
Technologia Kofax poprawia dokładność 

rozpoznawania tekstu, skraca czas  
przygotowania dokumentu  

do skanowania  
i podnosi jakość 

skanowanych  
obrazów.

iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

PRZETWARZANIE OBRAZU
Zaawansowane funkcje obrazowania oczyszczają skany dokumentów i poprawiają dokład-
ność przetwarzanych treści. Dzięki temu zmniejsza się ilość zużywanego atramentu podczas 
drukowania, rozmiar udostępnianych plików, a także poprawia się czytelność tworzonych  
artykułów. Dla biura oznacza to brak konieczności odręcznego przygotowywania i redagowania 
dokumentów. 

TECHNOLOGIA PODAWANIA PAPIERU 
Czujnik wykrywania błędów podajnika 
System wykorzystuje fale dźwiękowe do wykrywania ewentualnych błędów podajnika.  
Po wykryciu pobrania więcej niż jednego arkusza, ścieżka papieru zostaje zatrzymana,  
a użytkownik zostaje poinformowany o wykryciu nieprawidłowego pobrania dokumentu,  
co pozwala zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia i tym samym utraty danych.
Zaawansowany system rolki zwrotnej
Zaawansowany system separowania kartek zarządza skanowaniem dużych pakietów  
i zapobiega przetwarzaniu więcej niż jednego arkusza jednocześnie. Pozwala to osiągać 
niezawodność przy skanowaniu dokumentów różnego typu i wagi. 

DOŁĄCZONE PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE
•   Omnipage SE 18

Doskonały program OCR do tworzenia cyfrowych dokumentów z możliwością wyszukiwa-
nia, które można łatwo pobrać i archiwizować w systemach zarządzania dokumentami lub 
chmurze.

•   ButtonManager v2
Umożliwia kompleksowe wykonanie złożonych zadań skanowania w szybki i łatwy sposób,  
oferując wstępne skonfigurowanie formatów plików i miejsc docelowych. Możliwość  
pełnej personalizacji ustawień dla bardziej złożonych potrzeb.

•  TWAIN, WIA oraz ISIS
–  Sterowniki TWAIN, WIA oraz ISIS podnoszą wydajność i poprawiają pracę aplikacji 

przetwarzających obraz. 

•  Integracja z Microsoft® SharePoint
–  Urządzenia PDS-5000F i PDS-6000F umożliwiają łatwe skanowanie dokumentów na 

platformę Microsoft® SharePoint.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
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PDS-5000 / PDS-6000

PDS-6000

PDS-5000

Funkcje usprawniające pracę 
•  Automatyczne dwustronne skanowanie do 80 stron na minutę,  

160 obrazów na minutę (300 dpi)
•  100-arkuszowy podajnik ADF
•  Skanowanie nawet plastikowych wytłoczonych kart
•  Skanowanie do: poczty elektronicznej*, obrazu, OCR, pliku
•  Zaawansowane przetwarzanie obrazu
•  Doskonały mechanizm podawania papieru z ultradźwiękowym  

wykrywaniem błędów podajnika i systemem rolki zwrotnej
• Kompatybilność z Kofax VRS Elite 5.1
• Sterowniki: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Funkcje usprawniające pracę 
•  Automatyczne dwustronne skanowanie do 60 stron na minutę,  

120 obrazów na minutę (300 dpi)
•  100-arkuszowy podajnik ADF
•  Skanowanie nawet plastikowych wytłaczanych kart
•  Skanowanie do: poczty elektronicznej*, obrazu, OCR, pliku
•  Zaawansowane przetwarzanie obrazu
•  Doskonały mechanizm podawania papieru  

z ultradźwiękowym wykrywaniem  
błędów podajnika i systemem rolki zwrotnej

•  Kompatybilność z Kofax VRS Elite 5.1
•  Sterowniki: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Przeznaczony dla firm, profesjonalny skaner dokumentów PDS-6000 
wyposażony jest w niezawodny mechanizm podawania papieru i oferuje 
prędkość skanowania do 80 stron na minutę. Może też się pochwalić  
zaawansowanymi funkcjami przetwarzania obrazu i intuicyjnymi funkcjami 
„skanuj do”, które pozwalają na efektywne skanowanie wsadowe.

Bazując na wiedzy i latach doświadczeń w obsłudze klienta stworzyliśmy 
model PDS-5000 – bezpieczny, dokładny i niezawodny skaner, który prze-
konwertuje dokumenty papierowe na format cyfrowy.

SKANERY PROFESJONALNE

* przy podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu

* przy podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu
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Funkcje usprawniające pracę 
•  Automatyczne dwustronne skanowanie do 80 stron 

na minutę,160 obrazów na minutę (300 dpi) 
•  100-arkuszowy podajnik ADF
•  Prędkość skanowania z szyby skanera 1,5 sekundy 
•  Płaski moduł skanujący 
•  Skanowanie do poczty elektronicznej / obrazu /  

OCR / pliku / FTP / sieci / platformy SharePoint / 
aplikacji / drukarki 

•  Interfejs SuperSpeed USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)
•  Listwa LED pozwala obniżyć zużycie energii 

•  Zaawansowane przetwarzanie obrazu
•  Doskonały mechanizm podawania papieru 

z ultradźwiękowym wykrywaniem sklejonych arkuszy 
i systemem rolki zwrotnej 

•  Kompatybilność z Kofax VRS Elite 5.1
•  Sterowniki TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Funkcje usprawniające pracę 
•  Automatyczne dwustronne skanowanie do 60 stron  

na minutę,120 obrazów na minutę (300 dpi) 
•  100-arkuszowy podajnik ADF 
•  Prędkość skanowania z szyby skanera 1,5 sekundy 
•  Płaski moduł skanujący 
•  Skanowanie do poczty elektronicznej / obrazu /  

OCR / pliku / FTP / sieci / platformy SharePoint /  
aplikacji / drukarki 

•  Interfejs SuperSpeed USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)
•  Listwa LED pozwala obniżyć zużycie energii

•  Zaawansowane przetwarzanie obrazu 
•  Doskonały mechanizm podawania papieru 

z ultradźwiękowym wykrywaniem sklejonych arkuszy 
i systemem rolki zwrotnej

•  Kompatybilność z Kofax VRS Elite 5.1
•  Sterowniki TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

PDS-6000F zaprojektowano z myślą o wydajnym skanowaniu dużych ilości dokumentów 
z prędkością do 80 stron na minutę. Dodatkowo wyposażono go w uniwersalny płaski moduł 
skanujący niezastąpiony przy skanowaniu delikatnego papieru, broszur, czasopism, oprawio-
nych dokumentów czy zdjęć.

Dwa kanały skanowania pozwalają zwiększyć elastyczność i produktywność. Dzięki temu mo-
del ten jest w stanie sprostać wielu różnym potrzebom biura. 

Oferowane przez Brother modele PDS z dodatkowym modułem skanującym łączą 
w sobie cechy skanera płaskiego z podajnikiem ADF. PDS-5000F zaprojektowano z myślą 
o wydajnym skanowaniu dużych ilości dokumentów z prędkością do 60 stron na minutę. 
Dodatkowo wyposażono go w uniwersalny płaski moduł skanujący niezastąpiony przy 
skanowaniu dużych arkuszy czy broszur.

PDS-5000F / PDS-6000F

PDS-6000F

PDS-5000F

SKANERY PROFESJONALNE
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SPECYFIKACJA

Ogólne DS-620 DS-720D DS-820W DS-920DW ADS-1100W ADS-1600W ADS-2100e ADS-2600We

Typ układu Pojedynczy CIS Podwójny CIS Pojedynczy CIS Podwójny CIS Podwójny CIS Podwójny CIS

Panel sterowania  - 3 cm LCD Elektrostatyczny Ekran dotykowy 6,8 cm Gumowe przyciski Ekran dotykowy 9,3 cm

Skanowanie
Prędkość skanowania (A4) 
kolorowego/mono1 Do 7,5 str./min Do 16 str./min Do 18 str./min Do 24 str./min

Rozdzielczość Do 600 x 600 dpi (maks. rozdzielczość z podajnika ADF). Do 1200 x 1200 dpi (maks. interpolowana rozdzielczość) Do 600 x 600 dpi (maks. rozdzielczość z podajnika ADF). Do 1200 x 1200 dpi (maks. interpolowana rozdzielczość)

Funkcje “pull scan”5 E-mail, obraz, OCR, plik, SharePoint® E-mail, obraz, OCR, plik, SharePoint®

Funkcje “push scan”5 Sieć, FTP, drukarka  - Sieć, FTP, drukarka,  
serwer poczty e-mail  - Sieć, FTP, drukarka,  

serwer poczty e-mail

Skanowanie do chmury6  -  -
Box, DropBox, Evernote®, Facebook, 

Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM,  
OneNote, OneDrive

 - Box, DropBox, Evernote®, Google 
DriveTM, OneNote, OneDrive

Obsługa papieru

Pojemność podajnika ADF7 1 arkusz 20 arkuszy 50 arkuszy

Rozmiar 
papieru 
(mm)

Minimalny 55 x 90 51 x 70

Maksymalny8 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 297 215,9 x 355,6

Długi papier 812,8 863

Gramatura 
nośników ADF  
(grubość)

Wiele arkuszy  - 52 - 110 g/m2

Pojedynczy 
arkusz 60 - 105 g/m2 52 - 200 g/m2

Karta 0,4 - 0,8 mm 0,4 - 1,4 mm 0,25 - 0,76 mm

Połączenie

Interfejs lokalny USB 2.0 USB 2.0 oraz karta SD USB 2.0 & USB Host

Sieć bezprzewodowa  - IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n  - IEEE 802.11b/g/n

Sieć przewodowa  -  - 10Base-T/100Base-TX

Mobilne  - Scan Hub dla IOS, Android Aplikacja iPrint&Scan, Brother Scan Viewer dla IOS/OSX,  
Brother Image Viewer dla Android

Brother Scan Viewer dla IOS/OSX, 
 Image Viewer dla Android

Aplikacja iPrint&Scan,  
Brother Scan Viewer dla IOS/OSX,  

Image Viewer dla Android

Specyfikacja urządzenia

Dołączone 
opro-
gramowanie

Sterowniki TWAIN, SANE TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Windows
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  

Newsoft Presto! Bizcard 6
Brother Control Centre 4, Nuance Paper port 12SE, PDF Converter Professional 8,  

Newsoft Presto! Bizcard 6, zdalna konfiguracja

Mac6 DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9, Newsoft Presto! Bizcard 6 Brother Control Centre 2, Newsoft Presto! Bizcard 6, Newsoft Presto! Pagemanager 9, zdalna konfiguracja

Dodatkowe funkcje5  -
Automatyczne prostowanie, usuwanie pustych stron,  

automatyczne obracanie obrazu, ochrona przed przenikaniem,  
usuwanie koloru tła, tryb arkusza prowadzącego, tryb karty plastikowej

Automatyczne prostowanie, usuwanie pustych stron,  
automatyczne obracanie obrazu, wykrywanie sklejonych arkuszy,  

ochrona przed przenikaniem, usuwanie koloru tła,  
tryb arkusza prowadzącego, tryb karty plastikowej, usuwanie koloru,  

wykrywanie końca strony, KOFAX

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 291 x 53 x 37 291 x 67 x 41 308 x 53 x 41 308 x 67 x 42 285 x 103 x 84 285 x 103 x 84 299 x 220 x 179

Waga 0,4 kg 0,5 kg 0,44 kg 0,53 kg 1,5 kg 1,6 kg 3,3 kg 3,6 kg

1 Przy rozdzielczości 300 dpi z pominięciem przetwarzania obrazu.  2 Przy skanowaniu dwustronnym.  3 Przez bezpłatną aplikację Scan Hub. 4 Przez      bezpłatną aplikację iPrint&Scan. 5 Dostępne w dołączonym oprogramowaniu. 6 Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.  
7 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru.  8 Dokumenty o rozmiarze większym niż A4, ale nie większe niż A3, mogą być skanowane      (jednostronnie) przy wykorzystaniu arkusza prowadzącego (z wyjątkiem modeli wyposażonych w pojedynczą matrycę CIS). 9 Tylko dla Windows.
* przy podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu
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Specyfikacja

Ogólne ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W PDS-5000 PDS-6000 PDS-5000F PDS-6000F

Typ układu Podwójny CIS Podwójny CCD Podwójny CCD - podajnik. Pojedynczy CCD - skaner płaski

Panel sterowania Gumowe przyciski Ekran dotykowy 9,3 cm Gumowe przyciski Ekran dotykowy 9,3 cm Udoskonalony ekran LCD 16 znaków x 2 wiersze

Skanowanie
Prędkość skanowania (A4) 
kolorowego/mono1 Do 30 str./min (2,0 sek. (A4/LTR) Do 50 str./min 300 dpi (1,2 sek. (A4/LTR) Do 60 str./min Do 80 str./min Do 60 str./min  

(1,5 sek. z szyby skanera)
Do 80 str./min  

(1,5 sek. z szyby skanera)

Rozdzielczość Do 600 x 600 dpi (maks. rozdzielczość z podajnika ADF). Do 1200 x 1200 dpi (maks. rozdzielczość interpolowana) Do 600 x 600 dpi

Funkcje skanowania5 E-mail, obraz, OCR, plik,  
SharePoint®, USB, FTP, sieć

E-mail, serwer E-mail, obraz, 
OCR, plik, SharePoint®, USB,  

sieć, web, FTP

E-mail, obraz, OCR, plik,  
SharePoint®, USB, FTP, sieć

E-mail, serwer E-mail, obraz, 
OCR, plik, SharePoint®, USB, 

sieć, web, FTP
E-mail, plik, OCR, obraz, FTP, sieć, SharePoint®*

Skanowanie do chmury6 -

Skanuj bezpośrednio do 
serwisów Evernote™, 

Evernote™ business, Box, 
Dropbox, Google Drive™, 

OneDrive, OneNote

-

Skanuj bezpośrednio do 
serwisów Evernote™, 

Evernote™ business, Box, 
Dropbox, Google Drive™, 

OneDrive, OneNote

-

Obsługa papieru

Pojemność podajnika ADF7 50 arkuszy 100 arkuszy

Rozmiar 
papieru 
(mm)

Minimalny 51 x 51 51 x 54

Maksymalny8 215,9 x 355,6 218 x 356

Długi papier 5000 5994

Gramatura 
nośników 
ADF  
(grubość)

Wiele arkuszy 27 to 413 g/m2 28 - 400 g/m2

Pojedynczy 
arkusz 27 to 413 g/m2 28 - 400 g/m2

Karta do 1,4 mm 0,4 - 1,25 mm

Połączenie

Interfejs lokalny USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0

Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11g (WiFi Direct) -

Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (1 GigE) -

Mobilne Aplikacja iPrint&Scan, Brother Scan Viewer dla systemów iOS/ OS X, Image Viewer dla systemu Android -

Specyfikacja urządzenia

Dołączone 
opro-
gramowanie

Sterowniki TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Windows

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE,  
ABBYY® FineReader Sprint v.12, 

 ABBYY® PDF Transformer+, zdalna konfiguracja,  
BRAdmin Professional (*3, *9)

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE,  
ABBYY® FineReader Professional v.11,  

ABBYY® PDF Transformer+, zdalna konfiguracja,  
BRAdmin Professional (*3, *9)

Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18

Mac6 Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v.12,  
zdalna konfiguracja

Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional 11,  
zdalna konfiguracja

DS Capture, Presto! PageManager 9

Dodatkowe funkcje5

Automatyczne prostowanie, 
usuwanie pustych stron, 

automatyczne obracanie ob-
razu, wykrywanie sklejonych 
arkuszy, przetwarzanie tła / 

wyświetlanie liczby zeskano-
wanych stron, tryb arkusza 
prowadzącego, tryb karty 

plastikowej, KOFAX

Automatyczne prostowanie, 
usuwanie pustych stron, 

automatyczne obracanie ob-
razu, wykrywanie sklejonych 
arkuszy, przetwarzanie tła/ 

wyświetlanie liczby zeskano-
wanych stron, tryb arkusza 
prowadzącego, tryb karty 
plastikowej, KOFAX, BSI

Automatyczne prostowanie, 
usuwanie pustych stron, 

automatyczne obracanie ob-
razu, wykrywanie sklejonych 
arkuszy, przetwarzanie tła / 

wyświetlanie liczby zeskano-
wanych stron, tryb arkusza 
prowadzącego, tryb karty 

plastikowej, KOFAX

Automatyczne prostowanie, 
usuwanie pustych stron, 

automatyczne obracanie ob-
razu, wykrywanie sklejonych 
arkuszy, przetwarzanie tła/ 

wyświetlanie liczby zeskano-
wanych stron, tryb arkusza 
prowadzącego, tryb karty 
plastikowej, KOFAX, BSI

Automatyczne przycinanie, automatyczne prostowanie, usuwanie pustych stron, automatyczne wykrywanie koloru,  
automatyczne obracanie obrazu, przetwarzanie tła, binaryzacja, usuwanie koloru, skanowanie ciągłe, usuwanie plam,  

stemplowanie cyfrowe, wypełnianie krawędzi, Multistream, usuwanie otworów po dziurkaczu,  
dzielenie obrazu, KOFAX, wykrywanie kodów kreskowych

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 306 x 258 x 250 316 x 187 x 183 323 x 824 x 476

Waga 4,45 kg 4,55 kg 4,45 kg 4,55 kg 4,7 kg 9,2 kg

1 Przy rozdzielczości 300 dpi z pominięciem przetwarzania obrazu.  2 Przy skanowaniu dwustronnym.  3 Przez bezpłatną aplikację Scan Hub. 4 Przez      bezpłatną aplikację iPrint&Scan. 5 Dostępne w dołączonym oprogramowaniu. 6 Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.  
7 Pojemność różni się w zależności od gramatury papieru.  8 Dokumenty o rozmiarze większym niż A4, ale nie większe niż A3, mogą być skanowane      (jednostronnie) przy wykorzystaniu arkusza prowadzącego (z wyjątkiem modeli wyposażonych w pojedynczą matrycę CIS). 9 Tylko dla Windows.
* przy podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu, w zależności od ustawień oprogramowania.
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PRZETWARZANIE OBRAZU

CYFRYZACJA BEZ NADZORU  
ADMINISTRATORA  
Dokładne przetwarzanie obrazów po-
zwala firmie na zaoszczędzenie czasu  
i kosztów operacjnych.

Inteligentne funkcje skanerów marki  
Brother oczyszczają treść dokumentów 
przygotowując je do czytania.

Taka obróbka umożliwia zmniejszenie 
strat atramentu podczas drukowania 
oraz redukcję rozmiaru plików, tworząc 
czytelny i jasny obraz. 

Dokument w formie elektronicznej jest 
gotowy do przesyłania i udostępniania.

Skrócenie czasu na ręczną obróbkę 
skanowanych dokumentów, pozwala go 
przeznaczyć na inne zadania w firmie. 

Dostępne funkcje różnią się w poszcze-
gólnych modelach i mogą wymagać 
użycia dołączonego oprogramowania  
– w celu uzyskania dalszych informacji 
należy sprawdzić specyfikację poszcze-
gólnych modeli.

WYKRYWANIE  
SKLEJONYCH ARKUSZY 
Funkcja umożliwia wykry-
wanie pobierania kilku arkuszy, zmniejsza-
jąc ryzyko zniszczenia dokumentów i utraty 
danych.

CZYSZCZENIE STRONY
Umożliwia usunięcie nie-
chcianych znaków w tle 
strony, takich jak otwory 
po dziurkaczu czy plamy atramentu. 

Pełni również funkcje: binaryzacji, wypeł-
niania krawędzi, a także przetwarzania tła. 
Czyszczenie strony pozwala na zmniejszenie 
rozmiaru pliku, a wygenerowany w wersji 
elektronicznej dokument jest bardziej czy-
telny. Wpływa to korzystnie na dokładność 
rozpoznawania tekstu (OCR).

USUWANIE KOLORU
Dzięki tej funkcji możliwe jest 
usuwanie zarówno części  
koloru jak i całego tła, co wpływa korzystnie na 
ostrość i czytelność tekstu.

WYKRYWANIE KOLORU
Funkcja umożliwia po-
minięcie wstępnego sor-
towania dokumentów na kolorowe i czarno- 
białe, dzięki czemu skraca się czas przygoto-
wania do skanowania. 

MULTI STREAM
Funkcja Multi Stream umożliwia zapisy-
wanie skanowanych obrazów w trzech 
formatach koloru (pełny kolor, czerń i biel, 
odcienie szarości), dzięki czemu łatwiej jest 
segregować i odnajdywać dokumenty.

USUWANIE PUSTYCH STRON
Zeskanowane puste strony 
mogą być automatycznie usu-
wane z gotowego dokumentu, 
co pozwala zmniejszyć rozmiar 
pliku oraz zużycie papieru podczas drukowania.

PROSTOWANIE ARKUSZY
Obróbka i wyrównywanie skanowanych 
obrazów pozwala osiągnąć profesjo-
nalny efekt. Umożliwia ona automa-
tyczne prostowanie, przycinanie oraz obracanie 
arkusza.
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OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE DOŁĄCZONE DO SKANERÓW FIRMY BROTHER*

* Do poszczególnych modeli skanerów może być dołączone inne oprogramowanie.

NUANCETM PDF CONVERTER PROFESSIONAL 7 (WINDOWS®)
Pozwala użytkownikom na tworzenie, konwertowanie, montaż oraz udostępnianie plików PDF.

NUANCETM PAPER PORT 12SE (WINDOWS®)
Wszechstronny program, który pozwala na skanowanie dokumentów, edytowanie oraz  
ulepszanie obrazów, organizowanie plików, montaż dokumentów, wyszukiwanie pozycji i doda-
wanie notatek w plikach PDF.

NEW SOFT® PRESTO!® PAGE MANAGER 9 (MAC)
Umożliwia użytkownikom skanowanie, organizowanie, edytowanie, przesyłanie i zapisywanie pli-
ków elektronicznych w formatach PDF, HTML, RTF i TXT.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 6 (WINDOWS® / MAC)
Presto! BizCard 6 to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontaktami. Pozwala użytkowni-
kom na skanowanie, edytowanie i synchronizację danych z wizytówek z aplikacjami zarządzają-
cymi kontaktami. Presto! BizCard 6 utrwala i konwertuje wizytówki, tworząc edytowalną w kilku 
językach bazę danych.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 5 (MAC)
Presto! BizCard umożliwia użytkownikom zarządzanie danymi z wizytówek na komputerze.
Wystarczy zeskanować lub importować dostępne wizytówki, aby ich obrazy zostały zapisane.  
Program pozwala na łatwe wyszukiwanie, edytowanie, tworzenie oraz sortowanie danych.  
Jest to możliwe dzięki wielu trybom przeglądania.

TWAIN, WIA I ISIS
Sterowniki TWAIN, WIA i ISIS są stosowane przez większość producentów skanerów w celu 
stworzenia obrazu i jego skonwertowania. Skaner jest kompatybilny z każdym programem, który 
używa sterowników TWAIN, WIA, ISIS.

SKANOWANIE DO CHMURY
Zaawansowana technologia stosowana w produktach firmy Brother umożliwia użytkownikom 
skanowanie dokumentów bezpośrednio do programów Google Docs, Evernote i Dropbox.  
Powyższa funkcja pozwala na obniżenie kosztów archiwizowania i udostępniania dokumentów 
w firmie.



46 47

DS
-6

20

DS
-7

20
D

DS
-8

20
W

DS
-9

20
DW

AD
S-

11
00

W

AD
S-

16
00

W

AD
S-

21
00

e

AD
S-

26
00

W
e

AD
S-

24
00

N

AD
S-

28
00

W

AD
S-

30
00

N

AD
S-

38
00

W

PD
S-

50
00

PD
S-

60
00

PD
S-

50
00

F

PD
S-

60
00

F

OPROGRAMOWANIE
New Soft® Presto!®  
Page manager 9 (Mac) • • • • • • • • • • • •
Nuance™ PaperPort™ 12SE 
(Windows®) • • • • • • • •
Nuance™ PaperPort™ 14SE 
(Windows®)        • • • •

ABBYY FineReader Sprint v.12 • •
ABBYY FineReader v.11  
Professional Edition • •
New Soft® Presto!® Biz  
Card 6 (Windows® & Mac) • • • • • • • • • • • •

Button Manager V2 (Windows®) • • • •   
DSmobileCapture
(Windows® & Mac) • • • •
Brother Control Center 4 
(Windows®)  
Control Center 2 (Mac)

• • • • • • • •

Brother iPrint&Scan App • •  • • • • •
BRAdmin Pro 3 • • • • • • •
Nuance™ PDF Converter
Professional 8  • •

ABBYY PDF Transformer Plus • • • •
DSCapture (Windows® & Mac) • • • •
Nuance™ Omnipage18SE 
(Windows®) • • • •

STEROWNIKI

TWAIN, SANE • • • •
TWAIN, ISIS, WIA, ICA, SANE • • • • • • • • • • • •
USŁUGI SIECIOWE

Scan to Cloud • • • •
Scan to Microsoft®  
Sharepoint* (Hardware)         • • • •   
Scan to Microsoft®  
Sharepoint* (Software) • • • • • • • • • • • •

OPROGRAMOWANIE SKUTECZNE ROZWIĄZANIA

ISIS (IMAGE AND SCANNER INTERFACE SPECIFICATION)

ISIS to branżowy standard cyfryzacji dokumentów stworzony z myślą  
o bezpiecznym kopiowaniu dokumentów czy zdjęć do postaci elektronicznej z zachowa-
niem czytelności i dokładności wyników oraz ze zwiększoną kontrolą nad jakością obrazu.  
ISIS jest kompatybilny nie tylko z wiodącym oprogramowaniem do zarządzania dokumentacją  
(Documentum, eCopy, Kofax i inne), ale także z zaawansowanymi systemami informa-
tycznymi wyposażonymi w środowiska CITRIX i Terminal Services. Dzięki wprowadzeniu  
jednolitego interfejsu w wielu różnych platformach standard ISIS to zmniejszony koszt  
implementacji, szkolenia pracowników i konserwacji. Listę wszystkich kompatybilnych 
urządzeń można znaleźć na stronie www.citrix.com.

BSI - BROTHER SOLUTIONS INTERFACE

Otwarty interfejs BSI wykorzystuje technologie usług internetowych. Platfor-
ma przechowuje i uruchamia wszystkie rozwiązania z serwera, co pozwala  

na łatwe wdrożenie zindywidualizowanych rozwiązań w urządzeniach firmy Brother.  
Personalizacja może obejmować dostosowanie interfejsu użytkownika, przyznanie pełnej 
kontroli nad funkcjami urządzenia, takimi jak drukowanie i skanowanie, jak również zarzą-
dzanie dostępem. Wpływa to korzystnie na pracę w przedsiębiorstwie, wzrost bezpieczeń-
stwa i obniżenie kosztów operacyjnych.

CONFIDENTIAL© 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

MICROSOFT® SHAREPOINT
SharePoint jest platformą aplikacji internetowych dostarczającą szeregu narzędzi m.in. do tworzenia 
portali intranetowych, zarządzania dokumentacją oraz innymi plikami. Umożliwia także korzystanie 
z mediów społecznościowych. Powyższe funkcje wpływają korzystnie na obieg informacji w firmie.

BUTTON MANAGER V2 (WINDOWS®)
Program umożliwia łatwe skanowanie dokumentów i przesyłanie obrazów do wybranego przez 
użytkownika miejsca docelowego lub aplikacji. Pracownik może zapisać do dziewięciu miejsc do-
celowych, aby usprawnić wykonywanie najczęstszych czynności.

CONTROL CENTER 4 (WINDOWS®) CONTROL CENTER 2 (MAC)
Interfejs Brother Control Center 4.0 i 2.0 pozwala na tworzenie kont użytkowników i dostosowanie 
ustawień drukowania oraz skanowania do ich potrzeb.

KOMPATYBILNOŚĆ Z KOFAX 5.1 VRS ELITE 

Nowe skanery firmy Brother są kompatybilne z zaawansowaną technologią  
Kofax, podnosząc produktywność skanowania. Oprogramowanie Kofax automatycznie  
dostosowuje ustawienia skanera do poszczególnych dokumentów, analizuje wyniki skanowania  
i poprawia błędy, co pozwala otrzymać obrazy najwyższej jakości. Zaawansowane funkcje są 
niezbędne w dzisiejszym biurze. Dokumenty cyfrowe często są udostępniane i wykorzystywane 
w ramach wielu działów i organizacji lub przetwarzane w systemie ewidencyjnym, na przykład 
w księgowości lub systemie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Nowa seria skane-
rów firmy Brother zapewnia pełną kompatybilność z najbardziej zaawansowanymi technologia-
mi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kofax.com/vrs-virtualrescan.

* Wymaga oprogramowania dołączonego do urządzenia.



Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa
Telefon:+48 (22) 44 16 300, 
Faks:+48 (22) 44 16 301
www.brother.pl

* Mogą występować ograniczenia. Usługa niedostępna w pewnych krajach.  
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Brother Polska Sp. z o.o. lub punktem sprzedaży produktów Brother. 
** Przez bezpłatne oprogramowanie iPrint&Scan. Więcej informacji na temat danych technicznych, dołączonego oprogramowania i aplikacji 
chmurowych znajduje się w opisach poszczególnych modeli. Dostępne wyłącznie w modelach skanerów ADS.

Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe występujące w tekście są własnością poszczególnych firm. Windows oraz logo Windows 
stanowią zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy należący do firmy Microsoft Corporation z siedzibą Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach. Mac OS, logo Mac i OS X stanowią znaki towarowe należące do firmy Apple, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy marek produktów  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. Autor opracowania: dział marketingu Brother BCEE (luty 2016).

Nowa usługa zarządzania dokumentami w chmurze współpracuje  
ściśle ze skanerami Brother, optymalizując zarządzanie  
archiwami i współdzielenie dokumentów* 

Skanuj bezpośrednio do urządzenia 
mobilnego iOS, Android i Windows**

ELEKTRONICZNE ŻYCIE  
PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW


