PDS-5000 & PDS-6000

Skabt til

kontinuerligt arbejdsflow
Dokumentscanning til din virksomhed
Hurtig og sikker digital
konvertering til scanning
og arkivering af store
dokumentmængder

PDS-5000 & PDS-6000
Den nye serie af professionelle
dokumentscannere
Uovertruffen papirhåndtering, avanceret billedbehandling og
en række scan til-funktioner til scanning og arkivering af store
dokumentmængder og hverdagens digitale arbejdsflow.

Udfører ensformige scanneopgaver hurtigt og mere effektivt,
så du sparer tid og resurser.
• PDS-6000 op til 80 ppm (160 ipm) automatisk dobbeltsidet farvescan
• PDS-5000 op til 60 ppm (120 ipm) automatisk dobbeltsidet farvescan
• Scan af store mængder blandede media
• Scan til e-mail, billede, OCR, fil, FTP, SharePoint4 og netværksmapper4
for hurtig arkivering og deling
• USB 3.0
• Energieffektiv LED-lyskilde
• Kofax 5.1 VRS Elite compalibility

Dokumentscanning til din virksomhed
Intelligent
billedbehandling

Skabt til kontinuerligt
arbejdsflow

Funktionerne i billedbehandlingen
giver tydelige dokumenter, som er
lette at læse, reducerer filstørrelsen,
så de er nemme at dele, og renser
indholdet, så de frit kan udskrives.

Med den ultrasoniske registrering af
papirindføring og det avancerede
omvendte rullesystem, kan du
forbedre arbejdsgangen og
opnå optimal driftssikkerhed.

Høj hastighed til automatiske scanneprocesser
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100-arks ADF
Til store og blandede
scanneopgaver.

Op til 80ppm (160ipm)
80

Konverterer dokumenter
hurtigt og enkelt.

PDS-5000 & PDS-6000

Hvorfor Brother?
Brother kombinerer den nyeste teknologi med relevante funktioner
til virksomheden – praktisk, effektivt og driftssikkert.

Avancerede scannefunktioner
Ultrasonisk registrering
af multi-indføring

Avanceret omvendt
rullesystem

Det ultrasoniske system til registrering
af multifødning anvender lydbølger
til at spore eventuel fejlfødning, så
risikoen for ødelagte dokumenter og
tabte data mindskes.

Den avancerede omvendte rulle er
et system til papiradskillelse, som
optimerer papirfødningen, så indholdet ikke mistes og scanneflowet
holdes i bevægelse.

Dokumentscanning til din virksomhed
Billedbehandling
Siderensning

Multistream

Filtrerer uønskede baggrundsmærker
såsom hulmærker og blækpletter.
Dette reducerer filstørrelsen, når
den skal deles, giver en tydeligt
læsbar tekst og forbedrer optisk
tegngenkendelse (OCR).

Gemmer scannede billeder i tre
farveformater (fuld farve, s/h, gråtoner),
som giver flere muligheder for
arkivering og henvisning.

Funktioner:
Binarisering, fjernelse af hulmærker,
kantudjævning, fjernelse af pletter,
baggrundsbehandling.

Tomme scannede sider spores og
fjernes automatisk, så filstørrelsen
mindskes ved deling, og der spares
papir ved udskrivning af dokumentet.

Farvefrafald

Sidejustering

Fjerner uønskede enkeltfarver eller
hele baggrundsfarven, så der opnås
ens skarpere og lettere læsbar tekst.

Forbereder og justerer scannede
billeder, så der opnås et flot finish.

Farveregistrering
Intet behov for at sortere farve- og
s/h-dokumenter på forhånd, hvilket
sparer tid.

Tom side fjernes

Funktioner:
Automatisk opretning, automatisk
beskæring, automatisk rotering.

Software / kompatibilitet
Kofax 5.1 VSR Elite-kompatibel
Kofax-kompatibilitet giver stor nøjagtighed ved OCR-scanning, så der bruges
mindre tid på at forberede dokumentet, og det scannede billedindhold
forbedres. Vores nye scannerserie er kompatibel med denne avancerede
teknologi fra én af de ledende udviklere af software og systemer til produktiv
scanning.

Omnipage SE 18
Kraftfuld OCR-software til fremstilling
af søgbare og let hentbare
digitale dokumenter til lagring i
dokumentstyringssystemer eller i
”skyen”.

TWAIN, ISIS, WIA, ICA,
SANE
Standardiserede drivere, som nemt
kan integreres med løsninger og
systemer.

Specifications
PDS-5000

PDS-6000

Generelt
Billedsensor

Dual CCD

Hukommelse

512 MB

Windows

Display

16 × 2 linjers LCD-display

Lyskilde

LED

ADF-kapacitet1

Dokumentstørrelse

XP/Vista/7/8 eller nyere

Mac

OS X v10.8, v10.9, v10.10 eller nyere

Linux

RedHat9 / Ubuntu 6.06 / Fedora /
OpenSUSE / Mandriva, Debian

WHQL

100 ark
28 - 400 g

Kort2/6

Op til 1,25mm

Interface

51 × 54 mm

Drivere

218 × 356 mm

ADF-min.





Tilslutning

Papir

ADF-maks.
Langt dokument

PDS-6000

Certification

Papirhåndtering

ADF-mediakapacitet

PDS-5000
Systemkrav

SuperSpeed USB 3.0
(bagudkompatibel)

Windows

TWAIN, WIA

200 dpi

5994 mm

Mac5

TWAIN, ICA

300 dpi

2664 mm

Linux

600 dpi

666 mm

Software

5

Papirstop-sensor





Ultrasonisk registrering
af multi-indføring





Scan
Maks. opløsning
Hastighed for enkelt-/dobbeltsidet
(A4) i både farve og s/h

Windows
Mac5

SANE

Button Manager V2 / DS Capture /
OmniPage SE 18 / QuickScan Pro Trial
DS Capture / PageManager 9

Enhed
600 × 600 dpi
60 ppm / 120 ipm
ved 300 dpi

80 ppm / 160 ipm
ved 300 dpi

Mål (B × D × H)
Vægt

316 × 187 × 183 mm
4,7 kg

Scan til-funktioner 3
Scan til e-mail / billede / OCR / fil / FTP / netværk4 /
SharePoint4 / applikation / printer
Funktioner til billedbehandling
Hardware:
Automatisk opretning, automatisk beskæring, automatisk rotering
Software:
Automatisk farveregistrering, automatisk billedrotation,
baggrundsbehandling, binarisering, farvefrafald, kontinuerlig scanning,
fjernelse af pletter, digital imprinter, kantudjævning, multistream, fjernelse
af hulmærker, billedopdeling

MILJØ
Strømkrav
Strømforbrug (i drift)
Strømforbrug (standby)
Strømforbrug
(strømbesparende)
Strømforbrug (slukket)
Lydtryk (scanning)

AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
59 W
19 W
1,6 W
0,3 W
55dB eller mindre

1) Kapaciten afhænger af papirvægten,
2) Kræver særlig indstilling samt indføringsark,
3) Kræver brug af medfølgende software,
4) Kun Windows,
5) Kan downloades gratis fra Brother Solutions Centre http://support.brother.com,
6) Understøtter ISO7810 prægede kort

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 03-2015

