
Funksjoner som optimaliserer
arbeidsprosessene dine 

• Tosidig skanning med ett gjennomløp
• 6,8 cm LCD berøringsskjerm
• Innebygd trådløs tilkobling
•  Skann dokumentene dine rett til nett- 

skyen eller en mobil enhet
• Spor til ID-kort i plastikk
• Kompatibel med Windows® og Mac
• Profesjonell programpakke er inkludert  

Med ADS-1600W er det lett 
å skanne, organisere og dele 
informasjon med flere brukere. 
Trådløs skanning direkte til en 
mobil enhet eller til nettskyen 
kombinert med intelligent 
programvare gjør det mulig å ta 
informasjonen et skritt videre.  

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries 
LTD. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene.

1 Krever programvare som leveres sammen med maskinen.
2  Kan lastes ned gratis fra http://solutions.brother.com.

GENERELT

SKANNING

SKANNERDRIVER

Skannertype Automatisk dokumentmater (ADF), automatisk tosidig skanning 
Skannemoduser Farge, gråtone og monokrom
Bildesensor  2 x CMOS dual CIS (contact image sensor) 1 x foran og 1 x bak for å 

muliggjøre tosidig skanning med ett gjennomløp
Grensesnitt Hi-Speed USB 2.0, trådløs 802,11 b/g/n 
Trådløs tilkobling WPS, AOSS
Trådløs sikkerhet WEP 64/128 biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Display 6,8 cm fargeberøringsskjerm

Standard skannehastighet  
for farger og mono  Opptil 18 spm (sider per minutt) A4 opp til 300 dpi
Tosidig skannehastighet 
for farger og mono Opptil 18 spm (sider per minutt) A4 opp til 300 dpi
Optisk skanneoppløsning Opptil 600 x 600 dpi (punkter per tomme)
Interpolert skanneoppløsning Opptil 1200 x 1200 dpi (punkter per tomme) 
Fargedybde 30-bit intern og 24-bit ekstern
Gråtone 256 nivåer
Støttede filformater  JPEG, TIFF og PDF (standard, arkiv (PDF/A), søkbar og passordbeskyttet)
Skann til USB  Skann direkte til en USB-flashstasjon, fjerner kravet om en PC
Skann til e-post Skann dokumenter direkte til ditt e-postprogram
Skann til OCR  Skann dokumenter direkte til ditt tekstbehandlingsprogram, f.eks. Microsoft® 

Word, for å redigere dem med en gang
Skann til fil Skann direkte til en fil på din PC eller i ditt nettverk
Skann til bilde Skann direkte til ditt foretrukne bildebehandlingsprogram
Skann til søkbar PDF  Skann dokumenter direkte til en PDF-fil, slik at brukerne kan søke 

etter nøkkelord i dem
Skann til nettverk Skann direkte til en nettverksmappe (gjelder bare Windows®)
Skann til mobile enheter Skann direkte til en mobil enhet med Brother-applikasjonen iPrint&Scan
Skann til nettskyen  Skann til følgende webtjenester: Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook, 

FLICKR®, Google DriveTM, PICASA TM og SkyDrive®

Skann til e-postserver Skann dokumenter direkte til e-postadresser via e-postserveren din
Skann til FTP  Skann direkte til en FTP-server 

Windows®  ISIS2, TWAIN og WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32- og 
64-bit versjon og Windows® XP 32-bit versjon)

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

PROGRAMVARE FOR MAC

Brother Control Center 2  Brukervennlig skanneprogram fra Brother
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Global løsning for håndtering av visittkort
NewSoft® Presto!®  
PageManager® 9  Program for styring og deling av dokumenter

PROGRAMVARE FOR WINDOWS®

Brother Control Center 4  Brukervennlig skanneprogram fra Brother
NewSoft® Presto! BizCard® 6 Global løsning for håndtering av visittkort
Nuance™ PaperPort™ 12SE  Effektiv dokumentstyring og oppretting og redigering av PDF-dokumenter 

inklusive tilkobling for Microsoft® SharePoint®

Nuance® PDF Convertor  
Professional 8  Kraftig programvare for oppretting og styring av PDF-dokumenter 

VEKT OG DIMENSJONER

ARBEIDSSYKLUS

Strømforbruk (ved skanning) 14 W
Strømforbruk (i klarmodus) 4 W
Strømforbruk  
(i dvalemodus)  1,5 W
Strømforbruk (avslått) 0,25 W
Lydtrykknivå (aktiv) 47 dB eller lavere
Lydeffektnivå (aktiv) 59 dB eller lavere

Med kartong 380 (B) x 170 (D) x 207 (H) mm 2,6 kg
Uten kartong 285 (B) x 103 (D) x 84 (H) mm 1,6 kg

Daglig maksimum Opptil 500 sider

PAPIRHÅNDTERING
Papirinnmating  Opptil 20 ark
Egendefinert papir Mellom 51 og 215,9 mm bredt og mellom 70 og 297 mm langt
Skanning av langt papir Ja, opptil 215,9 mm bredt og 863 mm langt (ett om gangen)
Støtte for visittkort Ja (ett om gangen)
Støtte for plastkort Ja (ett om gangen)
Skanning av kvitteringer Ja, med bæreark

MILJØ

ADS-1600W 

INTUITIV 

SKANNING 
MED EN KOMPAKT 

MASKIN

Brother tilbyr forskjellige programmer og tjenester som kan hjelpe dere å jobbe
mer effektivt. Her vil du se hvordan vi kan hjelpe bedriften din: online.brother.eu

Brother 

SKANN
Skann dokumentene dine 
om til søkbare PDF-filer.

ARKIVER
Arkiver dokumentene dine 
med den medfølgende 
programpakken

SØK
Hent frem dokumentene 
dine raskt for redigering, 
visning, deling eller utskrift.

ADS-1600W  Spesifikasjoner

OPPNÅ BEDRE ARBEIDSPROSESSER
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Denne skanneren 
inneholder mange 
funksjoner i en liten
og kompakt design

Programpakken 
inkluderer:

Kompakt og fleksibel
• Kompakt størrelse: 285 (B) x 103 (D) x 84 (H) mm
• Tosidig skanning
•  Skann alt fra visittkort, ID-kort i plastikk, kvitteringer og tosidige 

dokumenter i opptil A4-format

Rask og effektiv 
•  Skanning av enkeltsider med opptil 18 spm (sider per minutt)  

i mono og farger
•  Skanning av to tosidige dokumenter med opptil 32 ipm (bilder per 

minutt) i mono og farger
•  Skann til forskjellige formål, for eksempel bilder, e-post, e-postserver, 

fil, OCR, nettverk, FTP, USB-flashstasjon, nettskyen og SharePoint®1

•  Dedikert spor til ID-kort i plastikk

Skann rett til nettskyen
•  Skanning rett til nettskyen uten PC for enkel deling og lagring. Alle 

i organisasjonen deres kan så få tilgang til informasjonen, selv på 
mobile enheter.

Kompatibilitet
•  Driverne TWAIN, WIA og ISIS medfølger og 

muliggjør sømløs integrasjon med forskjellige 
dokumentstyringssystemer

Brukervennlig
•  6,8 cm LCD berøringsskjerm inklusive webtilkobling 

gjør det mulig å skanne direkte til populære 
lagringsløsninger i nettskyen

•  ADF med plass til 20 ark 
•  Innebygd trådløs tilkobling gjør det mulig å dele 

enheten mellom flere brukere 

Høy kvalitet
• Opptil 600 x 600 dpi
• Automatisk bilderotasjon (hvis siden plasseres opp-ned)
• Automatisk skjevhetskorrigering (retter opp dokumenter 
  som blir skannet skjevt)
• Automatisk beskjæring
• Fjerning av bakgrunnsfarge
• Oppdaging og fjerning av blanke sider 

ADS-1600W kan skilte med en rekke funksjoner 
som er designet for å gjøre arbeidsdagen mer 
effektiv og produktiv. Når den kombineres med 
den kraftige programpakken som følger med, 
kan ADS-1600W lett skanne, dele og organisere 
dokumentene dine slik at det blir lett å hente ut 
viktig informasjon.  

Rask. Effektiv. 
Intelligent skanning 
alltid for hånden

Produktets funksjoner:

NuanceTM  PDF Converter Professional 8
Hjelper brukerne å forbedre den måten de oppretter, 
konverterer og deler PDF-filer og samarbeider på.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Et effektivt program for dokumentstyring, redigering og  
oppretting av PDF-dokumenter med tilkobling for 
Microsoft® SharePoint®. 

ADS-1600W leveres med en kraftig 
programvare som gir deg en perfekt 
løsning for dokumentstyring og bedre 
arbeidsprosesser. Den hjelper deg å 
hente frem dokumenter når du er borte 
fra kontoret. Del dokumenter for å bedre 
kommunikasjonen og samarbeidet og 
mengden papirer du må ta med deg på 
reise. 

6,8 cm LCD 
berøringsskjerm

Trådløs tilkobling Tosidig skanning Skanning til USB

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Skann og organiser digitaliserte filer. Vis, rediger, send eller 
lagre filer som søkbare PDF-, HTML-, RTF- eller TXT-filer.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® og Mac) 
Skann og eksporter redigerbare kontaktopplysninger  
direkte til Microsoft® Outlook® og andre kontakt-
håndteringssystemer.

Control Center 4 (Windows®) /  
Control Center 2 (Mac) 
Med Brother Control Center kan du tilpasse innstillingene slik 
at du kan skanne dokumenter mer effektivt. 


