Scanner de Mesa para
Grupos de Trabalho
Scanner de Documentos de Alta Velocidade
com Rede Wireless para Médios e Grandes
Grupos de Trabalho

ADS-3600 W

ADS-3600w
Este Scanner de Mesa de Alta Velocidade com redes Wireless e Ethernet Gigabit (cabeada) oferece, aos médios e
grandes grupos de trabalho, recursos poderosos que ajudam a simplificar a forma como os documentos são capturados,
processados e enviados. Digitalize, diretamente do display touchscreen colorido de 3,7”, pos variados de mídia para
uma grande variedade de des nos, incluindo aplica vos de nuvem popularesΔ, bem como disposi vos móveis através do
aplica vo gratuito□ Brother iPrint & Scan.
Inclui funções de o mização de imagem integradas e funções avançadas de digitalização, além de um robusto pacote de
so ware de digitalização. E com a integração da Brother Solu ons Interface (BSI), os programadores poderão acessar os
Serviços Web internos da Brother para criar soluções personalizadas, o que o torna um pacote de digitalização completo
para seus negócios.
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Principais CaracterísƟcas:

Tipo de Scanner

CIS Duplo

Interfaces Padrão

Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet Gigabit
10/100/1000Base-T, SuperSpeed USB 3.0

ConecƟvidade de Rede

Sim (cabeada e wireless)

Capacidade de Entrada de Papel

Alimentador Automá co de Documentos (ADF) com
50 folhas de capacidade

Velocidade de Digitalização*

50 ppm (colorida e monocromá ca)

Velocidade de Digitalização Duplex*

100 ipm (colorida e monocromá ca)

Display

Touchscreen Colorido de 3,7” com Swipe

Tamanho do Documento (máximo)

21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento)^

Tamanho do Documento (mínimo)

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

Resolução de Digitalização (máxima)

ÓpƟca: 600 x 600 dpi
Interpolada: 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, e-mail e OCR), impressão, FTP/SFTP,
servidor de e-mail, rede, Microso ® SharePoint®, pendrive‡,
aplica vos de nuvemΔ e disposi vos móveis via Brother
iPrint&Scan

• Digitaliza documentos simples ou frente e verso em uma única
passagem, em cores ou em preto/branco, a uma velocidade de até
50 ppm (100 ipm)*
• Digitalização de múl plas páginas a par r do alimentador automá co
de documentos (ADF) de 50 folhas de capacidade.
• Interfaces de rede padrão Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit
(cabeada), assim como opções de conec vidade local Wi-Fi Direct® e
SuperSpeed USB 3.0.
• Display Touchscreen Colorido de 3,7” com 48 atalhos programáveis
para digitalização com um toque para des nos comuns, incluindo
aplica vos de nuvemΔ, tais como GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE® /
EVERNOTE® para Empresas, DROPBOX, BOX / BOX para Empresas,
Microso ® OneNote® e OneDrive® / OneDrive® para Empresas.
• Des nos de digitalização ampliados, incluindo: arquivo, imagem,
e-mail, servidor de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, rede, pendrive‡,
aplica vos de nuvemΔ, assim como disposi vos móveis que u lizam o
do aplica vo gratuito□ Brother iPrint&Scan.
• Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de plás co em alto-relevo,
recibos, fotos e documentos de até 497,8 cm^ de comprimento.
• Funções de o mização de imagem integradas, incluindo a remoção
de perfurações, remoção de fundo, remoção de páginas em branco,
suporte para realinhamento, entre outros.

SoŌwares Inclusos

ABBYY® FineReader Professional 11, ABBYY® PDF Transformer+
(Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) e Brother
Control Center

• Funções avançadas de digitalização, incluindo detecção de alimentação
múl pla ultrassônica e sensor de atolamento de papel , Modo 2 em
1 para captura de documentos tamanho 27,9 x 43,2 cm (11” x 17”) e
Modo de Digitalização Con nua para digitalização de páginas ilimitadas
em um único arquivo.

Sistemas Operacionais Compaơveis

PC: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows®
7, Windows Vista®, Windows® XP (somente 32 bits)
Mac®: Mac® OS X v10.8.x e superior
Linux®

• Funções avançadas de segurança, incluindo: Leitor de cartão NFC
Integrado, Secure Func on Lock, SSL, Enterprise Security (802.1x),
auten cação do usuário de rede e pesquisa de endereços de e-mail
corpora vos através de Ac ve Directory® (incluindo LDAP).

CompaƟbilidade com DisposiƟvos Móveis

Sim (Brother iPrint&Scan)

• Leitor de cartão NFC Integrado para autorização de acesso a
disposi vos e seleção de perfil de digitalização personalizado

ve Directory, NFC Card Reader

Funções Avançadas de Segurança

Secure Func on Lock 3.0, Ac

Interface USB Direta

Sim

Compaơvel com TWAIN

Sim (driver TWAIN incluso)

Ciclo de Trabalho Diário†

Até 5.000 digitalizações/dia

Fonte de Alimentação

Alimentação CA (110-120 V)

Consumo de Energia

Aprox. 30 W (Digitalizando)
Aprox. 4,9 W (Modo Pronto)
Aprox. 2,9 W (Modo Sleep)

• Brother Solu ons Interface (BSI) integrada que permite aos
programadores acessarem os serviços Web da Brother para criar
soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho da empresa.

GaranƟa

1 ano de garan a limitada

• 1 ano de garan a limitada.

Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado; compra adicional pode ser necessária. Acesse www.connectprintshare.com
para mais detalhes.
Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes e informações sobre disponibilidade e
sobre compatibilidade com dispositivos móveis.
Somente Windows®. Compatível com Kofax VRS® versões 5.1 e superior. Deve ser adquirido separadamente.
Funciona com Secure Function Lock e/ou outras soluções de terceiros. É compatível com os formatos NFC a seguir: MIFARE Padrão (Clássico),
MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESfire, FeliCa e FeliCa Lite.
O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da
Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho diário bem
maior que as suas necessidades de digitalização.
Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todas as funções avançadas desativadas, Carta a 300dpi.
Consulte www.brother.com .br para mais detalhes.
Folha simples, um lado, papel bond, 52 a 110 g/m2.
Pendrive não incluso.
Devem ser adquiridos separadamente.

• Fornecido com um robusto pacote de so ware de digitalização,
incluindo OCR avançado, edição de PDF e programas de gestão de
documentos empresariais.
• Compa vel com Kofax VRS®±, uma empresa líder em so ware de
processamento de imagem que avalia dinamicamente cada página
digitalizada e aplica automa camente as configurações corretas de
qualidade de imagem.

Suprimentos & Acessórios◊:
CS-A3001

Folha de Suporte de Reposição (5 pacotes Rendimento: Aprox. 500 digitalizações cada)

CS-CA001

Folha de Suporte para Cartões de Plás cos (5 pacotes Rendimento: Aprox. 500 digitalizações cada)

PRK-A2001

Kit de Rolos (Rendimento: Aprox. 200.000 páginas)

Trabalhando ao seu lado por um
meio ambiente melhor

www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, Active Directory, OneDrive e o logotipo Windows são marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Mopria
e o logotipo Mopria são marcas comerciais da Mopria Alliance, Inc. Todas as especifi cações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso.

