
Geschikt voor PC, Mac, Linux en eenieder die een stapel documenten moet digitaliseren.

Hardware die lang meegaat. Software die uitblinkt.

De nieuwe reeks Brother 
ADS Netwerkscanners



ADS-3600W Snelle draadloze netwerkscanner

De ADS-3600W is de topper 
binnen de nieuwe reeks ADS 
netwerkscanners van Brother. 
Hij combineert uitstekende 
hardwareprestaties met een 
softwarepakket boordevol functies. 
En dit alles aan een bijzonder 
scherpe prijs.

De ADS-3600W van Brother is niet enkel innovatief, 
maar ook zeer krachtig. Hij biedt nauwkeurig 
ontworpen hardware die tot 5000 vellen per dag 
verwerkt2.

De ADS-3600W beschermt uw originele 
documenten en staat garant voor een maximale 
productiviteit dankzij een geavanceerd systeem voor 
papierscheiding en sensoren voor papierstoring en 
invoer van meerdere vellen.

Een weelde aan functies beschikbaar 
via het intuïtieve touchscreen

Via het intuïtieve LCD-kleurentouchscreen van
9,3 cm maakt u uw eigen profielen aan met 
maximum 48 snelkoppelingen en scant u 
rechtstreeks naar uw PC, web services, gedeelde 
mappen, een e-mailserver, een USB host, apps 
(waaronder Microsoft Office - Word, Excel & 
Powerpoint) en de cloud. 

Alle Brother ADS scanners laten u rechtstreeks naar 
het netwerk scannen zonder tussenkomst van een 
PC. De ADS-3600W is bovendien uitgerust met een 
draadloze netwerkaansluiting. 

Onze scanners handelen moeiteloos dubbelzijdige 
scanopdrachten af die bestaan uit verschillende 
documenttypes als plastic businesskaartjes, 
onkostennota’s, contracten van meerdere pagina’s 
en extra lang (10) papier tot 5.000 mm met een 
gewicht tussen 27 en 413 g/m2 (1). 

Verhoogde flexibiliteit via draadloze en 
bekabelde netwerkaansluitingen

Ontworpen voor hoge prestaties en een 
minimum aan onderhoud

Ideaal voor businesskaartjes en extra 
lang papier

600dpi
UP TO



Digitaliseer uw dagelijkse documenten dankzij een 
pakket met volledig functionele software waaronder 
ABBYY FineReader Professional (PC en Mac), ABBYY 
PDF Transformer+ en Nuance PaperPort 14 SE (PC) 
plus Brothers eigen gebruiksvriendelijke Control 
Center (PC en Mac).

Industriestandaard ISIS- en TWAIN-drivers 
zorgen voor een moeiteloze integratie met 
documentbeheersystemen. Dankzij geavanceerde 
functies voor beeldverwerking kunt u op een 
intuïtieve manier de kwaliteit van uw gescande 
bestanden optimaliseren voor uw digitale behoeften.

Makkelijk en veilig scannen met NFC

U kunt vertrouwelijke informatie beveiligen via Near Field 
Communication (NFC). Zo dienen gebruikers eenvoudigweg 
hun ID-kaart tegen het toestel te tikken om het te 
ontgrendelen.

Met de Brother iPrint&Scan app scant u rechtstreeks naar 
een aantal clouddiensten of naar de mobiele apparaten van 
uw hele werkgroep. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers 
aan hetzelfde document werken, wordt het documentbeheer 
gestroomlijnd en bent u verzekerd van betrouwbare back-ups 
mocht er wat misgaan.

Nog meer functies voor beeldverwerking 
dankzij meegeleverde software

Uw bestanden zijn overal bereikbaar

De ADS-3600W en de ADS-2800W beschikken over 
BSI, een platform dat third-party ontwikkelaars en 
systeemintegratoren helpt om oplossingen op maat 
makkelijk te combineren met compatibele Brother 
toestellen.

Workflow op maat via de  
Brother Solutions Interface (BSI)



Deze krachtige, compacte en budgetvriendelijke netwerkscanner beschikt over hoge scansnelheden, gebruiksvriendelijke 
software en makkelijk instelbare toetsen. Hij is daarnaast compatibel met een resem documenttypes, drivers en 
besturingssystemen. Met de ADS-2400N scant u tot 3.000 vellen per dag2.

• Snelle dubbelzijdige kleurenscans (tot 30 pagina’s per 
minuut / 60 images per minuut)

• GigE bedraad netwerk + Hi-Speed USB 2.0

• Capaciteit van 50 vellen voor scanopdrachten met 
gemengde documenttypes 

• TWAIN en ISIS drivers voor maximale prestaties

• Bevat geavanceerde functies voor beeldverwerking                                            

• Inclusief Premium software essentials voor PC en Mac3 

De ADS-2800W werd geüpgraded met een handig LCD-touchscreen en WiFi-aansluiting bovenop de stapel functies 
voor kantoren. Zo wordt het voor gebruikers mogelijk om snel te scannen naar clouddiensten en e-mails, waardoor ze 
zich weer kunnen concentreren op hun kerntaken.

• Snelle dubbelzijdige kleurenscans (tot 30 pagina’s per 
minuut / 60 images per minuut)

• Draadloos & GigE bedraad netwerk + Hi-Speed USB 2.0

• Capaciteit van 50 vellen voor scanopdrachten met 
gemengde documenttypes 

• Vergrendelbaar LCD-touchscreen van 9,3cm

• TWAIN en ISIS drivers voor maximale prestaties

• Bevat geavanceerde functies voor beeldverwerking                                            

• Inclusief Premium software essentials voor PC en Mac3

ADS-2400N Netwerkscanner

ADS-2800W Draadloze netwerkscanner
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De Brother ADS-3000N is een onmisbare en betrouwbare partner voor kantoren die grote scanvolumes dienen te 
verwerken. Hij scant vlotjes 50 pagina’s per minuut en tot 5.000 vellen per dag2, waardoor hij ideaal is voor bedrijven 
die vaak papieren documenten gebruiken of bij de uitvoering van een Disaster Recovery Plan.

• Zeer snelle dubbelzijdige kleurenscans (tot 50 pagina’s 
per minuut / 100 images per minuut)

• GigE bedraad netwerk + SuperSpeed USB 3.0

• Capaciteit van 50 vellen voor scanopdrachten met 
gemengde documenttypes 

• TWAIN en ISIS drivers voor maximale prestaties

• Bevat geavanceerde functies voor beeldverwerking                                            

• Inclusief Premium software essentials voor PC en Mac3 

Robuuste hardware met een lange levensduur

Detectie van dubbele vellen
Via geluidsgolven wordt nagegaan of er geen dubbele vellen worden 
opgenomen. Het papierdoorvoerpad wordt dan automatisch onderbroken en 
de gebruiker wordt gewaarschuwd bij detectie van een onregelmatig signaal. 
Hierdoor is de kans op beschadigde documenten en verloren gegevens kleiner. 
Daarnaast zorgt de ingebouwde sensor voor papierstoring (op de ADS-3000N en 
de ADS-3600W) voor een veilige documentinvoer bij hoge snelheden.

Ondersteuning voor diverse documenttypes & snelle output

De nieuwe Brother scanners zijn compatibel met een groot aantal dubbelzijdige 
afdrukmaterialen. Zo kunnen plastic kaarten met reliëf (tot 1,4mm dik en tussen 
27 en 413 g/m2) worden gescand via de afneembare ADF (automatische 
documentinvoer). De reeks biedt scansnelheden tot 50 pagina’s per minuut 
(of 100 images per minuut dubbelzijdig) bij 300dpi - ideaal om snel belangrijke 
scanopdrachten te verwerken.

Verbeterd systeem voor papiergeleiding

Dit geavanceerde systeem zorgt ervoor dat slechts één vel per keer wordt 
verwerkt. Het staat garant voor een uitstekende betrouwbaarheid bij het scannen 
van verschillende documenttypes en -gewichten.

ADS-3000N Snelle netwerkscanner
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Papier detecteren

De juiste afmetingen van de ingevoerde pagina’s worden automatisch 
gedetecteerd. Dit wordt gecorrigeerd tijdens de uitvoer van de pagina’s 
zodat de gebruiker de bestanden niet opnieuw moet scannen of 
manueel bewerken. 

Functies: Automatische beeldrotatie, Automatisch rechtmaken, Detecteer 
pagina-einde.

Papier hanteren

Brother scanners zijn ontworpen om een verscheidenheid aan 
gemengde documenttypes te herkennen en optimaliseren en deze zo 
efficiënt mogelijk uit te voeren. Zo kunnen lege pagina’s automatisch 
worden gedetecteerd en verwijderd, waardoor de bestandsgrootte 
kleiner wordt bij het delen en er papier wordt bespaard bij het 
afdrukken. 

Functies: Modus plastic kaarten, Marge-instellingen, Opvullen van 
randen, Lege pagina overslaan, Scannen van 1 pagina, Doorlopend 
scannen, Detectie multi-invoer, Modus hulpblad.

Afwerking verbeteren

Geef een nette afwerking aan uw gescande documenten zodat 
belangrijke informatie nauwkeurig wordt vastgelegd. Hierdoor wordt 
minder inkt verspild tijdens het afdrukken van documenten, wordt de 
bestandsgrootte kleiner bij het delen en wordt de tekst leesbaarder. 
Er kruipt minder tijd in het manueel verbeteren en voorbereiden van 
documenten, zodat u meer aandacht kunt schenken aan de kerntaken 
van uw bedrijf. 

Functies: Aanpassen van z/w-drempel, Aanpassen van grijswaarden, 
Aanpassen van kleurtint, Aanpassen automatische kleurdetectie, 
Verwerking op de achtergrond, Kleur verwijderen, Opmaak vetgedrukte 
letters, Correctie van wazige tekens, Randen benadrukken, 
Ruisonderdrukking, Verwijderen van ponsgaten.

Toonaangevende functies voor beeldverwerking



Brother Control Center en BRAdmin 
Professional 3

Deze gebruiksvriendelijke software van 
Brother bundelt alle essentiële tools: support, 
instellingenbeheer van uw toestel, geavanceerde 
functies voor beeldverwerking en verschillende 
“scannen naar”-mogelijkheden.

Nuance PaperPort 14 SE

PaperPort wordt wereldwijd door miljoenen 
gebruikers gehanteerd. Met één eenvoudig, maar 
krachtig programma kunt u uw documenten 
scannen en uw digitale bestanden bewaren, 
bekijken, bewerken en converteren.

ABBYY FineReader

ABBYY FineReader Professional (beschikbaar op de 
ADS-3000N en de ADS-3600W) is een van ‘s werelds 
meest bekende OCR (Optical Character Recognition) 
softwarepakketten. De software zorgt ervoor dat u 
documenten niet langer hoeft over te typen of opnieuw hoeft 
op te maken en biedt ondersteuning voor tekenherkenning in 
wel 190 talen.

ABBYY FineReader Sprint (beschikbaar op de ADS-2400N 
en de ADS-2800W) converteert snel gescande documenten 
naar bewerkbare bestanden waaronder Microsoft Word en 
Excel met behoud van lettertypes, tabellen en opmaak.

ABBYY PDF Transformer+

TWAIN 2.2, ISIS, WIA, ICA en SANE 
drivers

Deze essentiële drivers zorgen voor een naadloze 
integratie met documentbeheersystemen en 
scanoplossingen onder Windows, Mac en Linux.

Nog meer functies met de meegeleverde drivers & software

ABBYY PDF Transformer+

Met ABBYY PDF Transformer+ heeft u heel wat functies 
met betrekking tot PDF-bestanden: creëren, lezen, 
converteren, becommentariëren, bewerken, beveiligen 
met een wachtwoord en delen.
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Contact:

Brother International Belgium nv/sa
www.brother.be | info@brother.be
Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden
Verantwoordelijke uitgever: Brother International Belgium nv/sa

Brother waarborgt niet dat de vermelde specificaties vrij zijn van fouten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en 
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

ADS 2.0 Netwerkscanners - Specificaties

Ga naar http://support.brother.com/
voor downloads en om uw product te registreren.

1 Voor de beste prestaties adviseren we het gebruik van een hulpblad voor de gewichten tussen 
27 g/m2 en 39 g/m2.
2 Het maximaal aantal pagina’s dat kan worden gescand is een indicator om de duurzaamheid van 
verschillende Brother producten te kunnen vergelijken. Voor een zo lang mogelijke levenscyclus, 
kiest u best voor een scanner met een levensduur die uw scaneisen ver overstijgt.
3 Optionele gratis download in het Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 
4 Beschikbaar met meegeleverde software.
5 Voor sommige opties is een extra download of abonnement vereist.
6 De capaciteit varieert naargelang het gewicht van het papier.
7 Met een hulpblad kunt u documenten (enkelzijdig) scannen tot A3-formaat.
8 Vereist een internetverbinding.
9 Alleen Windows®

10 Het is mogelijk om documenten te scannen die langer zijn dan het A4-formaat. Wanneer u scant 
met Brother (TWAIN/ISIS) bij 200 dpi, bedraagt de maximale scanlengte 5.000 mm.

Active Directory Authenticatie, Beveiligd functieslot, LDAP-authenticatie, Instelslot

E-mailserver, apps, web (*5, *8)

E-mail, afbeelding, OCR, bestand, SharePoint®, Windows® Web Services, USB, 
netwerk, FTP/SFTP

PDF (één pagina, meerdere pagina’s , PDF/A, doorzoekbaar, beveiligd, 
ondertekend), JPEG, TIFF (één pagina, meerdere pagina’s), XPS

9,3cm LCD-kleurentouchscreen

LED en rubberen toetsen

Plastic kaarten met reliëf (tot 1,4 mm dik)

Maximale documentlengte: 5.000 mm (*10)

Automatische documentinvoer (ADF) tot 50 vellen (*6)
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NFC (Near Field Communication)

Wi-Fi

Gigabit Ethernet

SuperSpeed USB 3.0

Hi-Speed USB 2.0

Tot 50ppm (A4 portret) (*7) / 100ipm bij 300dpi

Tot 30ppm (A4 portret) (*7) / 60ipm bij 300dpi

Tot 600dpi resolutie (1200dpi geïnterpoleerd) (*4)

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader Professional v.11, 
ABBYY® PDF Transformer+, Remote Set-up,  BRAdmin Professional (*3,9). 
Drivers - TWAIN 2.2, WIA, ISIS

Interface

Documentverwerking

Scanprestaties

Bedieningspaneel

Scannen naar...

Meegeleverde software / stuurprogramma’s

Beveiligingsfuncties

Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up. 
Drivers - TWAIN 2.2, ICA

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, 
ABBYY® PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional (*3,*9). 
Drivers - TWAIN 2.2, WIA, ISIS
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Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v.12, Remote Set-up. 
Drivers - TWAIN 2.2, ICA
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