ADS-1000w
ImageCenter™ Scanner Compacto de Documentos

Scanner de Mesa Colorido de Alta
Velocidade com Duplex e Rede Wireless

ADS-1000w
Este compacto scanner oferece poderosos recursos profissionais, como a digitalização duplex,
interface wireless 802.11 b/g/n e conectividade de rede, e um alimentador automático de
documentos com capacidade para 20 páginas, em um tamanho reduzido que ocupa pouco
espaço. O seu design compacto e os recursos avançados de digitalização são ideais para home
office ou empresas de pequeno porte que realizam trabalhos de scanner e de digitalização de
informação impressa regularmente, mas não têm espaço para um scanner maior.

Especificações:

Principais Características:

Tipo de Scanner

CIS Duplo

Interfaces Padrão

USB 2.0 Alta Veloc., Wireless 802.11 b/g/n

Interface USB Direta

Sim

Conectividade de rede

Sim (Rede Local Sem Fio)

Display

Display TouchPanel Eletrostático

Fonte de Alimentação

Adaptador CA (100-240 V, incluso)

Consumo de Energia

Aprox. 14W (Digitalizando)
Aprox. 4,0W (Modo Pronto)

Capacidade de Entrada de Papel

Alimentador automático de documentos
com capacidade para até 20 folhas

Tamanho do Documento (mínimo)

5,1 cm (Largura) x 7 cm (Comprimento)

Tamanho do Documento (máximo)

Até 21,6 cm (Largura) x 86,3 cm (Comprimento)^

Velocidade* de Digitalização

Até 16 ppm (colorido e monocromático)

Gramatura

52 Até 110 g/m²

Velocidade* de Digitalização Duplex

Até 16 ppm (colorido e monocromático)

Resolução de Digitalização (máxima)

Óptica: Até 600 x 600 dpi
Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi

Profundidade de Cor

30 bits (entrada) / 24 bits (saída)

Profundidade de Tons de Cinza

256 níveis

Função "Digitalizar para"

PC (arquivo, imagem, email e OCR), FTP,
pendrive USB‡ e dispositivos móveis†

Sistemas Operacionais Compatíveis

Windows®: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista®, Windows® XP (Home &
Professional)
Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x
Linux®

Softwares Inclusos

Nuance™ PaperPort™ 12 SE (Windows®),
Presto!® PageManager® 9 (Mac®), Presto!®
BizCard® 6, Control Center 4 (Windows®),
Control Center 2 (Mac®) e BR-Receipts♦

Compatibilidade com Dispositivos Móveis

Sim (Brother™ iPrint&Scan)†

Compatível com TWAIN

Sim (Driver TWAIN incluso)

Ciclo de Trabalho Diário

Até 500 páginas

Garantia

1 ano de garantia limitada

* Velocidade de digitalização colorida e monocromática, Tamanho Carta em 300 dpi. Veja mais detalhes em www.brother.com.br
◊ Devem ser adquiridos separadamente.
‡ O pendrive USB não está incluso.
^ Folha simples, um lado, 52 - 110 g/m2.
† Requer conexão com rede sem fio. Consulte www.brother.com.br para mais detalhes, disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis. O download gratuito
do aplicativo Brother™ iPrint&Scan não está disponível em todos os países.
♦ Software R-Receipts disponível para download na Brother Online (disponível somente nos Estados Unidos). Visite http://www.brothercloud.com/br-receipts para
detalhes de download.

• Scanner de Mesa Compacto Colorido com Duplex
e Rede Wireless
• Digitalização de documentos simples ou frente e
verso com passagem única, colorido ou
preto/branco, em até 16 ppm*
• Conectividade de Rede Wireless, além de
interface USB para conexões locais
Display
TouchPanel de fácil utilização que permite
•
a digitalização com um toque para destinos
comuns
• Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de
identificação de plástico em alto-relevo, recibos,
fotos e documentos de até 86,3 cm^ de
comprimento através do alimentador automático
de 20 páginas
• Fornecido com um valioso conjunto de software
de digitalização, incluindo programas de gestão de
documentos, recibos e cartões de visita
• Inclui software BR-Receipts, que permite
organização dos recibos digitalizados e exportação
de relatórios para Quicken® e QuickBooks®♦
• Várias opções de destinos de digitalização,
incluindo: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, OCR e
Pendrive USB‡, além de dispositivos móveis
utilizando o aplicativo gratuito iPrint&Scan†
• Inclui recursos avançados de digitalização, como
alinhamento automático, remoção de páginas em
branco, rotação automática de imagem e
remoção da cor de fundo
• Compatível com Windows®, Mac® e Linux®
• Suporte telefônico durante a vida útil de seu
aparelho
Suprimentos & Acessórios◊:
PUR-C0001

Rolo de Tração (rendimento = 50.000)

SP-C0001

Lâmina Separadora (rendimento = 10.000)

CS-RE001

Folha de Transporte para Recibo - 3 Pacotes
(até 500 digitalizações/cada)

Dimensões do Produto:
Dimensões da Unidade

28,5 x 10,4 x 8,4 cm (LxPxA)

Peso da Unidade

1,5 kg

Trabalhando ao seu lado por um
meio ambiente melhor

www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais mencionadas neste documento são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Windows Vista é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. Quicken e QuickBooks são marcas comerciais e marcas de serviço da Intuit
Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

