
Snabb. Lättanvänd. 
Utformad för ditt 
företag. 
Två kraftfulla dokumentskannrar  
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ADS-2200 och ADS-2700W är två prisvärda modeller med snabb 
skanningshastighet på upp till 35 dubbelsidiga sidor per minut. 
De kan digitalisera papperskopior 45% snabbare än tidigare 
motsvarande Brother-skannrar klarade 
(24 sid/min ADS-2100e/ ADS-2600We).
Trots sin kompakta design levererar de proffesionell hastighet.

Brother är ett innovativt företag som grundades för över 100 år sedan och är 
erkänt och etablerat över hela världen.   

Brothers dokumentskannrar har genomgått otaliga tester och mottagit flera 
rekommendationer och utmärkelser från skrivarbranschen.

Nu utökas serien med ytterligare två skannrar:   

ADS-2200 and ADS-2700W

Två kraftfulla och kompakta 
skrivbordsskannrar. 

Brother dokumentskannrar:

Resultatet av ett århundrade av innovation



Med en Brother-skanner blir ditt dokument en användbar 
digital fil istället för bara en bild. 
ADS-2200 och ADS-2700W levereras med skannerlösningar 
för Windows och MacOS från Nuance® och NewSoft® - 
perfekt för att skapa och redigera PDF-filer och mycket mer.

Skannrarna har stöd för OCR så att digitala dokument kan 
bli sökbara filer – perfekt för enkel åtkomst av dokument då 
exempelvis äldre dokument med dåligt tryck kan vara 
svåra att tyda.  

Skannrarna är utrustade med en mängd olika 
bildbehandlingsfunktioner som borttagning av hålslag, 
hoppa över tom sida och automatisk upprätning av sneda 
dokument. 
De digitala säkerhetskopiorna optimeras effektivt för ett bättre 
arbetsflöde. 

In med dina dokument…
Ut med digitala säkerhetskopior

Skanna till en mängd 
olika filtyper och direkt 
till USB-enheter

Skannrarna har stöd för och kan skanna 
till: PDF (enkel, fler, komprimera, sökbara¹, 
säkra, signerade, PDF/A-1b), bild, e-post 
och fil. 
ADS-2700W kan dessutom skanna till 
nätverk, e-postserver, SFTP och FTP och 
direkt till mobila enheter via Brothers egna 
app iPrint&Scan. 
Skanna direkt till USB-minne via USB-port 
utan att behöva ansluta till en dator.



Trådlös/trådbunden och High Speed USB 2.0 anslutning för 
enkel anslutning till datorer, laptops och mobila enheter

Lättanvänd och låsbar 7,1 cm färgpekskärm där du enkelt kan 
skapa egna genvägar

Mångsidig pappershantering (även kvitton och plastID-kort) via 
Automatisk dokumentmatare (ADF) för upp till 50 ark

Upp till 35 sidor per minut dubbelsidigt/70 sidor per minut 
dubbelsidigt, svartvitt och färg med alternativ för automatisk 
skanningsstart

Skanna till sökbar PDF, fil, e-post, e-postserver, OCR, bild, 
nätverk, SFTP, FTP och USB-minne

Medföljande programvaror för Windows och Mac 

ADS-2700W trådlös dokumentskanner 
med pekskärm

Mångsidig pappershantering (inklusive kvitton och plastkort) via 
Automatisk dokumentmatare (ADF) för upp till 50 ark

High speed USB 2.0 anslutning 

Upp till 35 sidor per minut dubbelsidigt/70 sidor per minut 
dubbelsidigt, svartvitt och färg med alternativ för automatisk 
skanningsstart

Skanna till sökbar PDF, fil, e-post, OCR, bild och USB-minne

Flera funktionsrika programvaror för Windows och Mac 
medföljer
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ADS-2200 dokumentskanner
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ADS-2700W är en prisvärd och pålitlig dokumentskanner. Den har 
bland annat Wi-Fi, trådbundet nätverk eller High Speed USB 2.0 
anslutning, en lättanvänd färgpekskärm, direkt skanning till 
USB-minne och är kompatibel med Windows/Mac/Linux.

Specifikationer

Brother ADS-2200 dokumentskanner är lätt att använda. En 
pålitlig lösning för företagets dokumenthantering. Med en enkel 
knapptryckning skannar du snabbt in olika typer av dokument, 
även plastkort.

Specifikationer



ADS-2200 och ADS-2700W är användarvänliga och kan snabbt 
installeras och integreras i Windows, MacOS eller 
Linux operativsystem via High Speed USB 2.0 anslutning. 
ADS-2700W har trådbunden och trådlös anslutningsmöjlighet, 
vilket tillåter flera enheter och avdelningar att dela funktioner med 
varandra. 

Skannrarna är utformade för att vara lätta att använda. Med 
ADS-2700W skapar du egna genvägar för dina vanligaste 
användningsområden. 

Enkel att installera och använda

Dokumenthanteraren är automatisk och kan fyllas på med upp till 
50 ark i blandade storlekar och vikter (allt från A4-kontrakt, kvitton, 
kundformulär och ID-kort i plast) innan innehållet behandlas, allt i en 
och samma skanning.  

ADS-2200 och ADS-2700W är utformade för ditt företag och 
skannar både dubbelsidiga kontrakt eller en blandning av olika 
dokumenttyper. Skannrarna har en robust rullkonstruktion och har 
designats för finnas ’at your side’ under en lång tid framöver.

Skannar stora volymer 
och olika material



Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. 
Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother 
Industries Ltd. Produktnamn är inregistrerade varumärken 
eller varumärken som ägs av respektive företag.

Brother Sverige

Brother Sverige, Hulda Lindgrens gata 6B, 42131 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
Website: www.brother.se
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Allmänt

35 sidor per minut/ 70 sidor per minut dubbelsidig skanning (300 dpi upplösning)

Automatiskt dokumentmatare (ADF) för upp till 50 ark (ADF) kapacitet² 

Energy Star certification

Dimensioner (mm) B 299 x D 206 x H 178 

Hi-Speed USB 2.0

Connectivity

7,1cm färgpekskärm 

Integrerat ethernet 10Base-/100Base-TX

Trådlöst nätverk TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturläge)

Skanningsupplösning - 600 x 600 dpi (optisk), 1 200 x 1 200 dpi (interpolerad)¹

Anslutning

Säkert funktionslås 3.0 och låsinställningar för pekskärm

Fil1, e-post¹, OCR1, Bild¹, USB-minne (upp till 64GB), skanna direkt till PC

Pappersvikt: 50 g - 209 g

Separeringsmetod – Passiv rulle

Filformat som stöds, PDF (enkel, fler, komprimera, sökbar¹, säker, signerad, PDF/A-1b), TIFF (endast svartvitt), 
JPEG, (gråskala/färg)

Dokumentkorrigering¹: automatisk beskärning, automatisk bildrotering³, avkänning slut på sidan³, 
bakgrundsbearbetning³, kantfyllning³, automatisk färgavkänning, marginalinställning

Operativsystem/ drivrutiner som stöds

Stöder operativsystem; Windows, macOS och Linux

TWAIN, WIA för Windows, ICA för macOS, SANE för Linux

25 nätverksmappar och SFTP/FTP-platser, e-postserver, 20 genvägar på pekskärmen, autostart för skanning, 
kontinuerlig skanning

Dokumenthantering

iOS/Android för iPrint&Scan App

Skanna till alternativ

Specifikationer       

För mer information om Brothers 
prisbelönta skanner-portfölj kontakta 
din lokala återförsäljare eller besök: 
www.brother.se

ADS-2200

ADS-2700W

¹ Stöds vid nedladdning av programvaror från Brother                 
Solutions Centre http://solutions.brother.se
² Kapaciteten varierar beroende på pappersvikten
³ Endast Windows®

Windows1 iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup 

Software

Mac1 iPS for macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup

Bildkvalitet¹: svartvitt justering tröskelvärde, justering av gråskala, färgtonjustering, ta bort färg³, förtydling av 
tecken³, inverteterad skanning³, kantbetoning³, ta bort linjering³, brusreducering, borttagning av hålslag³

Matningskontroll1: stöd för plastkort, bärark, hoppaöver blank sida, enkelsidig skanning, detekterings funktion 
mot dubbelmatning, 1 till 2 skanning³, 2 till 1 skanning³




