DS-820W

Skanna dina dokument

var som
helst
när som helst
UTAN KABLAR, UTAN DATOR!

DS-820W är inte bara en skanner. Den
förändrar ditt sätt att arbeta. Den här
skannern drivs av ett laddningsbart batteri
och kan synkronisera den inskannade
informationen med din mobila enhet. Allt
för att underlätta ditt arbete.

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde
• 4 GB SD-kort medföljer
• Inbyggd trådlös nätverksanslutning
• Batteridriven
• Kompatibel med Windows® och Mac
• 600 x 600 dpi
• Professionella programvaror medföljer
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Snabb. Effektiv.
Alltid redo.
DS-820W förändrar allt när det gäller hur du arbetar
och var du arbetar. Den har en mängd funktioner som
förpackats i en elegant och kompakt enhet som gör
ditt arbete mer effektivt. Eftersom skannern drivs av ett
laddningsbart batteri kan du skanna direkt till SD-kortet
och trådlöst överföra din skannade information till din
mobila enhet, din dator eller till molnet. Det ger dig
maximal flexibilitet även när du lämnat kontoret.

Trådlös nätverksanslutning

Batteridriven

Utökningsbart minne

Kompakt

Produktegenskaper:
Lätt att använda

Hög kvalitet

• Snabbstartsknapp för skannerprogram
• Drivs av ett laddningsbart batteri eller direkt från datorn
via USB-kabeln
• Inbyggd trådlös nätverksanslutning

• Upp till 600 x 600 dpi
• Skanna dina dokument i hög kvalitet för omedelbar
lagring i molnet

Snabb och effektiv
• Skanningshastighet upp till 7,5 ppm (8 sekunder per sida)
i svartvitt och färg
• Skanna till olika destinationer, som exempelvis: e-post, fil,
app, skrivare, delad nätverksmapp, FTP, SD-kort, molnet
och SharePoint®1
• Skanna allt, exempelvis visitkort, ID-kort, foton, kvitton
och dokument upp till A4

Kompakt
• Små yttermått – 308 (b) x 52,5 (d) x 40,7 (h) mm
• Väger endast 440 g

Kompatibilitet
• Den medföljande TWAIN-drivrutinen möjliggör smidig
integration i olika dokumenthanteringssystem

Skanna till molnet
• Skanna och synkronisera dina dokument från ditt SD-kort
direkt till molnet utan att använda dator. Alla på företaget
kommer sedan åt informationen från sina mobila enheter.

De medföljande
programvarorna omfattar:
DS-820W levereras med avancerade
programvaror och är därmed en perfekt
lösning för effektiv dokumenthantering och
bättre arbetsflöden. Du kan komma åt och
hämta dokument även om du inte är på
kontoret. Förbättra kommunikationen och
samarbetet genom att dela dokument och
minska samtidigt pappersmängden på resan.  

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Avancerad programvara för dokumenthantering och
redigering samt för att skapa PDF-dokument med anslutning
för Microsoft® SharePoint®.

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)
Skanna och organisera digitaliserade filer. Visa, redigera,
e-posta eller spara sökbara filer i formaten PDF, HTML,
RTF eller TXT.

Button Manager V2 (Windows®)
Ställ in flera alternativ för skanning till olika destinationer med
direktskanningsknappen på skannern.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® och Mac)
Skanna och exportera redigerbar kontaktinformation direkt till
Microsoft® Outlook® och andra kontakthanteringssystem.

DSmobileCapture (Windows® och Mac)
Ett verktyg för att hämta och visa skannade dokument från
din mobila skanner.

Allt du behöver för att
skanna, dela och organisera
dokument på resande fot

FÖRBÄTTRA DITT ARBETSFLÖDE
SKANNA

SKANNA

Skanna dina dokument till
sökbara PDF-filer.
SKANNA
SKANNA

A A

A

ARKIVERA

A dina dokument
A med
Arkivera
de avancerade programvarorna
som medföljer.

A

SÖK

Hämta dina dokument snabbt och
enkelt för att sedan redigera, visa,
dela eller skriva ut dem.

Specifikationer för DS-820W
PROGRAMVARA FÖR MAC

ALLMÄNT
Bildsensor
Papperssensor
Batteri
Minne
Gränssnitt

CIS (Contact Image Sensor)
Optisk fotosensor
AP-1306 litiumbatteri
4 GB SD-kort medföljer. För SD-kort med storleken 2 GB till 32 GB
Höghastighets-USB 2.0, trådlös 802.11 b/g/n

DsmobileCapture
NewSoft® Presto!® BizCard 6
NewSoft® Presto!®
PageManager 9

Användarvänlig skanningsprogramvara
Global lösning för visitkortshantering
En enkel programvara för hantering och delning av dokument

MOBILA APPLIKATIONER
SKANNING
Hastighet vid standardskanning
i färg och svartvitt
7,5 ppm (8 sekunder per sida), A4 upp till 300 dpi
Upplösning (optisk)
Upp till 600 x 600 dpi
Upplösning (interpolerad)
1 200 dpi
Färgdjup
48 bitar internt och 24 bitar externt
Gråskala
256 nyanser
Filformat som stöds	JPEG, TIFF, BMP, GIF (endast PNG Button Manager) och PDF
(standard och sökbar)
Skanna till destinationer	E-post, fil, app, skrivare, delad nätverksmapp, OCR, FTP, molnet och
SharePoint®1

Skannings-hub	Kostnadsfri app för iOS- och Android-enheter som låter dig skanna,
organisera och dela dina dokument från din mobila enhet

PAPPERSHANTERING
Pappersinmatning
Pappersstorlekar
Pappersvikter

VIKT OCH MÅTT
Med förpackning
Utan förpackning

SKANNERDRIVRUTINER
Windows®
Macintosh
Linux

TWAIN (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® och Windows® XP)
TWAIN (Mac OS X 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
TWAIN och Scan App

1 ark
Bredd från 55 mm till 215,9 mm, längd från 90 mm till 812,8 mm
Mellan 60 g/m2 och 105 g/m2

354 (b) x 254 (d) x 70 (h) mm, 1,18 kg
308 (b) x 52,5 (d) x 40,7 (h) mm, 440 g

LI-ION-BATTERI
Laddningstid
Kontinuerlig vilolägestid
Antal ark som kan skannas
(Wi-Fi på)
Antal ark som kan skannas
(Wi-Fi av)

4 timmar
5 minuter (då den automatiska avstängningsfunktionen är aktiv)
90 ark
450 ark

PROGRAMVARA FÖR WINDOWS®
DsmobileCapture
Button Manager V2
Nuance™ PaperPort™ 12SE
NewSoft® Presto!® BizCard 6

Användarvänlig skanningsprogramvara
Snabbstartsknapp för skanning till e-post, fil, app, mapp, FTP eller skrivare
Skanna, dela, sök och organisera dokument på din dator
Global lösning för visitkortshantering

MILJÖ
Spänningskrav
Energiförbrukning
(skanning/laddning av batteri)
USB-ansluten
Energiförbrukning
(batteriet fulladdat/
spänning från) USB-ansluten
Ljudtryck (aktiv)

5 V DC via USB-port
5 V/500 mA eller mindre

5 V/1 mA eller mindre

50 dB

Brother online
Brother erbjuder en rad olika programvaror och tjänster som bidrar till högre effektivitet
och bättre arbetsflöden i företaget. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag på
online.brother.eu
Kräver programvara som medföljer maskinen
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Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

