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ADS-2400N 
Profesionální vysokorychlostní stolní skener dokumentů

Drátové síťové rozhraní       Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 

Paměť 

Zálohování  

Ovládací panel 

Skenování 

Rychlost jednostranně 
(A4) barevně i mono 
Rychlost oboustranně 
(A4) barevně i mono 
Optické rozlišení  

Interpolované  

rozlišení 4 

Tichý režim 

Barevná hloubka 

Stupně šedi 

Obecné 

Technologie 

Typ výrobku 

Lokální rozhraní 

256 MB 

Až 24 hodin  

LED, pryžové klávesy 

1 

Dvojitý skener CIS (contact Image Sensor)  

deskový skener s vysokou rychlostí podávání 

Hi-Speed USB 2.0, USB Host (až 64 GB) 

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Windows a logo Window7,Windows8  jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Mac OS, logo Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc registrované v USA a dalších zemích.  
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Až do 30 str./min. 

Až do 60 str./min. (30 listů za minutu)  

Až do 600 x 600 dpi (bodů na palec) 

Až do 1 200 x 1 200 dpi (bodů na palec)  

Režim zmenšení hlučnosti skenování snížením 

rychlosti skenování na TBD str./min. 
30 bitů interně,  24 bitů externě 

256 úrovní (8 bitů) 
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Skenovací funkce  Certifikace

WHQL 

KOFAX 

ISIS 

Kompatibilita driveru 

Windows® 

Macintosh3 

Linux
3 

Certifikováno Windows Hardware Quality Labs 

Certifikováno a kompatibilní s populárním 

programem správy dokumentů 

Skenovací rozhraní pro  sw aplikace 

TWAIN 2.2, ISIS, WIA  
(Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů) 
Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® Vista  
Windows® XP Professional (jen 32 bitů) 
Windows® XP Home 
Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2  
Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitů) 
Windows® Server 2003 (edice 32 bitů) 
TWAIN a ICA  
(Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x) 

SANE 

Včetně PDF (singl, multi, archivní, prohledávatelné 
zabezpeč., podepsané), JPEG, TIFF (singl, multi), XPS 

Skenování přímo do USB flash disku 

Skenování do USB, e-mailu, OCR, grafiky a souboru 

Skenování dokumentů jmenovité síťové složky  
bez použití PC s Windows 

Skenování dokumentů přímo na SFTP/FTP server 

Sken dokumentů do prohledávatelných souborů 

Skenování dokumentů přímo na SharePoint 

Přímé skenování (od Windows® 7) bez nutnosti  

instalace driveru pro skenování 

Tvorba až 10 síťových nebo S/FTP profilů pro  

jednoduchou cestu ukládání nastavení skenování 

Podporované formáty 

Přímé skenování 

Standardní funkce 

Skenování do síťové  

složky (SMB) 

Skenování na SFTP/FTP 

Do prohledávatelného PDF 

Skenování na SharePoint 

Windows® Web Services  
 

Skenovací profily10 

Pokročilé skenovací funkce4 

Dokumenty mohou být skenovány v libovolné 
orientaci – automatická změna směru dokumentu 
podle orientace textu 
Rozdělení stránky zpět do jednotlivých souborů 
s jedním obrazem na soubor 
Uložení oboustranných dokumentů 
do jednostránkového souboru 
Detekce konce stránky a automatická úprava 
velikosti stránky, pokud je velikost dokumentu 
kratší než zvolená velikost dokumentu  
Umožňuje regulaci libovolného odstínu červené, 

 modré nebo zelené barvy v naskenovaném 

obrázku  

Vyhlazení a odstranění nežádoucí barvy, 

pomačkání, nebo stínů ze skenované předlohy 

Pokud je viditelnost snímků problematická 

z důvodu barevné sytosti, je možné použít 

automatickou korekci nebo zadat ruční světlost  
Při obtížné čitelnosti textu z důvodu 
nedostatečného zvýraznění, přerušených nebo 
rozmazaných znaků, lze použít funkci zlepšení 
Odstranění teček a skvrn barviva pro dosažení 
ostrého a čistého obrazu 
Dosažení čistých okrajů stránek odstraněním stop 
perforace ze skenované předlohy  
Skenování dokumentu od formátu A4 do formátu 
A3 (jednostranně)  
Skenování plastových ID karet a vizitek 

Odstranění nežádoucích lemování pro dosažení 

čistých okrajů bez stínů 
Skenování jen jedné strany, i když je v ADF 
založeno více dokumentů 
Odstranění vertikálních a/nebo horizontálních čar 
zadané délky ze stránky 

Automatické otočení 

Sken 1 na 2 

Sken 2 na 1 

Detekce konce stránky 

Výpadek barvy 

Zpracování pozadí 

Stupně šedi, nastavení 
Č/B úrovně 

Zlepšení čitelnosti textu 

Redukce šumu 

Odstranění perforace  

Režim nosného listu 

Režim plastové karty 

Vyplnění hrany 

Skenování jednoho listu 

Vyjmutí vodících linek 

Programové vybavení pro Windows® 

Jednoduše použitelný program od firmy Brother  
s pokročilým zpracováním grafiky  

Brother Control Centre 4 

Brother Control Centre 2 

ABBYY FineReader Sprint Konverze skenovaných dokumentů   

v.12 

Remote Set-up 

  6 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru 
  7 Rozměr dokumentu od formátu A4 do A3 může být skenován (jednostranně) použitím nosného listu  
  8 Vyžaduje se připojení k webu 
  9 Jen Windows® 
10 Jen Windows® a Mac® 

                                                                                                  BIE Product Planning: předběžný datasheet.  

1 Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít nosný list pro hmotnosti 27-39 g/m2 

2 Maximální měsíční počet naskenovaných stránek lze použít k porovnání životnosti mezi obdobnými  
výrobky Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší volbou model s pracovním cyklem  
vysoce převyšujícím vaše požadavky na skenování 
3 Ke stažení zdarma z webu  Brother Solutions Centre             http://solutions.brother.com 
4 Vše dostupné s dodávaným programovým vybavením 
5 Některé volby mohou vyžadovat další stažení nebo objednávku 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
. 

2 

Nuance PaperPort 14 SE Program pro správu dokumentů a jejich sdílení 

® Konverze skenovaných dokumentů   

® 

ABBYY FineReader Sprint  

v.12 

ABBYY® PDF Transformer+ 

Remote Set-up 

BRAdmin Professional 3,9 

Programové vybavení pro Mac 

do editovatelného formátu  

Jednoduché čtení, úprava a ochrana PDF 

dokumentů 
Umožňuje uživateli nastavení parametrů skeneru 

přímo z jeho počítače PC 

Nástroj správy pro monitorování síťově 

připojených produktů Brother 

Jednoduše použitelný skenovací program Brother 

do editovatelného tvaru  

Umožňuje uživateli nastavení parametrů skeneru 

přímo z jeho počítače Mac 

 

® 



Až do 50 listů
6 

Šířka 51 – 215,9 mm, délka 51 – 863 mm 

Šířka 51 – 215,9 mm, délka 51 – 355,6 mm 

TBD 

27 g/m
2 

 - 413 g/m
2 

Reliéfní do 1,4 mm 

Systém reverzního podavače pro dosažení  

maximální spolehlivosti zajišťuje zpracování  

 vždy jen jednoho listu v dané době 
Systém detekce vícenásobného podání snižuje 
riziko poškození snímaného dokumentu 

Nastavení detekční úrovně dávky dokumentů  
mezi barevným a černobílým režimem 

Korekční senzor sklonu v rozmezí 5 stupňů  

Detekce rozměru skenu a automatické  
přizpůsobení velikosti skenovaného obrazu  

Nastavení detekční úrovně prázdné stránky  

 v dokumentech, stránka se nebude skenovat  

Pokračuje ve skenování se stejným nastavením 
po založení dalších listů do ADF 

Zadání velikosti okrajů každé stránky skenovaného 
obrazu 

Nastavení kvality obrazu jasem, kontrastem  
stínem, zvýrazněním a gama korekcí 

Až do 3 000 listů 

Až do 60 000 listů 

Přístroj ADS , odnímatelný podavač (ADF) 

Napájecí kabel, AC adaptér, kabel USB 2.0 

Uživatelský manuál, drivery,  sw sada do Windows®  
(DVD), Stručný návod k obsluze, záruční list,  
Příručka bezpečnosti výrobku  

 

Životnost - 200 000 listů 

Číslo dílu -  BR-A 
Životnost - 200 000 listů 
Číslo dílu -  PUR-A 
Životnost -  použití 500 krát 
Číslo dílu -   CS-A

Síť a zabezpečení 
Drátové síťové rozhraní       Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 

 

Manipulace s papírem a jeho specifikace 
Specifications 
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Vstup/výstup papíru 

Rozměr jednoho papíru7 

Rozměr více papírů 

 Sken dlouhého papíru 

 Hmotnost papíru1 

 Tloušťka plastové karty 

 Systém reverzního 

 podávacího válečku 

Vícenásobné podání 

Auto detekce barvy 

Auto korekce zkosení 

Auto rozměr skenu 

Přeskočení prázdné stránky 

Kontinuální skenování 

Nastavení okrajů 

Nastavení barevného tónu 

Zatižitelnost 

Maximální denní 

Maximální měsíční2 

Obsah balení a životnost částí 

Součást dodávky 

Životnosti částí 

Reverzní podávací váleček 

Podávací váleček do ADF 

A3 nosný list 

Síťové protokoly 
 
 
 
IPv4 
 
 
 
Zabezpečení  
bezdrátové sítě 
 
E-mailové upozornění 
 
E-mailové hlášení 
 
IP filtr 

TCP/IP (IPv4) 

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder, Custom Raw  
Port/Port9100, SMTP klient, FTP klient a  
server, CIFS klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS  
server, TFTP klient a server, ICMP, webové  
služby (sken), SNTP klient 

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3,  
Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,  
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) 
Automatické odesílání e-mailu ze zařízení 
na zadanou e-mailovou adresu pokud to situace 
vyžaduje 
Pravidelný příjem zpráv o využití e-mailem 
 
Omezení, který uživatel sítě může a který 
nemůže přistupovat k zařízení v síti 

Nástroje pro správu sítě 

Program webové správy skeneru integrovaný do 
zařízení  
 
Program správy zařízení v LAN/WAN 

Skenování přímo do mobilního zařízení se 
systémem Android, iOS nebo Windows® mobile  
 
Průvodce nastavením skeneru, manuál, často 
kladené otázky, řešení problémů a kontakty na 
zákaznické servisy Brother 
Prohlížení, editace a správa naskenovaných dat 
použitím aplikace iPrint&Scan , nebo 
naskenovaných a uložených do cloudu  
 
 
 
Střídavě:100 – 240 V, 50/60 Hz,  ss: 24 V, 1.9 A 

27 W  

3,0 W 

1,9 W 

0,12 W  

50 dB nebo méně 

62,8 dB nebo méně 

0 – 50 minut 

Ano 

Ano 

Integrovaný web server 

BRAdmin  
Professional 33&4 

Mobilní aplikace Brother 

iPrint&Scan 

Centrum podpory 

Scanviewer 

Prostředí 

Požadavky na napájení 

Spotřeba 
  (skenování) 
Spotřeba 
 (připravenost) 
Spotřeba 
 (spánek) 
Spotřeba 
 (vypnutý stav) 

Hladina akustického tlaku 

Hladina akustického výkonu 

Režim spánku 

Energy Star  

GS značka 

Rozměry a hmotnost 

S obalem 

Bez obalu 

1 Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít nosný list pro hmotnosti 27-39 g/m2 

2 Maximální měsíční počet naskenovaných stránek lze použít k porovnání životnosti mezi obdobnými  
výrobky Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší volbou model s pracovním cyklem  
vysoce převyšujícím vaše požadavky na skenování 
3 Ke stažení zdarma z webu  Brother Solutions Centre             http://solutions.brother.com 
4 Vše dostupné s dodávaným programovým vybavením 
5 Některé volby mohou vyžadovat další stažení nebo objednávku 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
 

  6 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru 
  7 Rozměr dokumentu od formátu A4 do A3 může být skenován (jednostranně) použitím nosného listu  
  8 Vyžaduje se připojení k webu 
  9 Jen Windows® 
10 Jen Windows® a Mac® 
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382 (š) x 254 (h) x 330 (v) mm, 6,2 kg 

306 (š) x 258 (h) x 250 (v) mm, 4,45 kg 
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Tento model je založen na ADS-2400N s následujícími dalšími vlastnostmi  

ADS-2800W 
Stolní skener dokumentů s dotykovým displejem

Skenování  a sdílení dokumentů přes  e-mailový server 

Přímé skenování do  Evernote™, Evernote™ business,  
Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive,  
OneNote 

Přímé skenování do Microsoft® Word, 

 Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint 

Skenování ohraničených oblastí červenou barvou 

Uložení až 10 e-mailových adres  
pro přímé skenování ze zařízení 

Tvorba až 48 osobních zástupců nastavení skenování.  

Použití jednotlačítkového zástupce pro jednoduché 
a rychlé zahájení skenování  

9,3 cm dotykový LCD  

512 MB 

Obecné 

Ovládací panel 

Paměť 

Skenování 

Na e-mailový server 

Do cloudu8 

Do Microsoft Office       

Ohraničení a skenování 

Jednoduchý sken do mailu 

Nastavení zástupců 

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Windows a logo Window7,Windows8  jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Mac OS, logo Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc registrované v USA a dalších zemích.  

                     BIE Product Planning: předběžný datasheet  

4 



Tisk z a skenování do Evernote™  
bez použití PC 

Tisk z a skenování do Box bez použití PC 

Tisk z a skenování do Dropbox  
bez použití PC 

Tisk z a skenování do Google Drive™   
použití PC 

Tisk z a skenování do Microsoft® OneDrive  
bez použití PC 

Tisk z a skenování do Evernote™  
použití PC 

Skenování do Microsoft® OneNote bez použití PC 

Umožňuje použití řešení dalších stran a aplikací  
pro zvýšení bezpečnosti a produktivity 

Uložení 300 e-mailových adres 

Kombinace až 20 skupin, které mohou být  
uloženy pro vysílání  

Možnost připojení externího LDAP adresáře  
jako je například Microsoft® Exchange
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Tento model je založen na ADS-2400N s následujícími dalšími vlastnostmi  

 

Mobilní / webové skenování8 

Síť a zabezpečení 

Bezdrátové rozhraní 

Wi-Fi DirectTM 

IPv4 

 

Wireless Setup Support 

Secure Function Lock 3.0 

Ověření  
Active Directory  

Ověření LDAP 

Zámek nastavení 

Prostředí 

Spotřeba 
(režim připravenosti) 

Hmotnost 

S obalem 

Bez obalu 

Evernote™ a 
Evernote™business 

Box 

Dropbox 

Google Drive™ 

OneDrive 

Evernote™ 

OneNote 

Otevřené rozhraní 

Brother Solutions 
Interface (BSI) 

Adresář 

Rychlé volby 

Skupinová volba 
 
LDAP 

IEEE 802.11b/g/n 
 (režim infrastruktury / režim Ad hoc) 
Přímé bezdrátové skenování bez nutnosti použití 
bezdrátového přístupového bodu (podpora 
automatické i ruční metody) 

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder, Custom Raw  
Port/Port9100, FTP klient a server, LDAP  
klient, CIFS klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS  
server, TFTP klient a server, ICMP,  
webové služby (skenování), SNTP klient 
 
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),  
WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS,  
SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP,  
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec 

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 

Omezení individuálního nebo skupinového 

přístupu síťových uživatelů. Použít lze heslo pro PC 

Řízení přístupu k funkčnosti zařízení pomocí  

pověření ze služby Active Directory 

Řízení přístupu k funkčnosti zařízení pomocí  
pověření z podporované databáze  LDAP 

Zabezpečení přístupu k ovládacímu panelu   
zařízení jeho uzamčením 

3,7 W 

6,3 kg 

4,55 kg 

1 Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít nosný list pro hmotnosti 27-39 g/m2 

2 Maximální měsíční počet naskenovaných stránek lze použít k porovnání životnosti mezi obdobnými  
výrobky Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší volbou model s pracovním cyklem  
vysoce převyšujícím vaše požadavky na skenování 
3 Ke stažení zdarma z webu  Brother Solutions Centre             http://solutions.brother.com 
4 Vše dostupné s dodávaným programovým vybavením 
5 Některé volby mohou vyžadovat další stažení nebo objednávku 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
 

  6 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru 
  7 Rozměr dokumentu od formátu A4 do A3 může být skenován (jednostranně) použitím nosného listu  
  8 Vyžaduje se připojení k webu 
  9 Jen Windows® 
10 Jen Windows® a Mac® 
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Tento model je založen na ADS-2400N s následujícími dalšími vlastnostmi  

ADS-3000N 
Profesionální vysokorychlostní stolní skener dokumentů 

Manipulace s papírem 

Čidlo ochrany papíru před záseky snižuje riziko 
poškození dokumentů během skenování 

Konverze skenovaných dokumentů 
do editovatelného formátu  
 
 
 
 
Konverze skenovaných dokumentů 
do editovatelného formátu  

 

Hi-Speed USB 3.0 

Až do 50 str./min.  

Až do 100 str./min.  

(50 listů za minutu)  

Režim zmenšení hlučnosti skenování snížením 
rychlosti skenování na TBD str./min. 

Programové vybavení pro Windows® Obecné 

Lokální rozhraní 

Skenování 

Rychlost jednostranně 
(A4) barevně i mono 

Rychlost oboustranně 
(A4) barevně i mono 

Tichý režim 

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Windows a logo Window7,Windows8  jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Mac OS, logo Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc registrované v USA a dalších zemích.  
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Čidlo záseků 

® 

ABBYY FineReader  

Professional v.11 

Programové vybavení pro Mac 

ABBYY FineReader  

Professional 

® 
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Tento model je založen na ADS-2400N s následujícími dalšími vlastnostmi  

Prostředí 

Spotřeba 
(skenování) 

Spotřeba 
(připravenost) 

Spotřeba 
(spánek) 

Hladina akustického výkonu 

Obsah balení  

Součást dodávky 

Zatižitelnost 

Maximální denní 

Maximální měsíční2 

Přístroj ADS 

Kabel USB 3.0 

Sw sada do Windows® (DVD), n o s n ý  l i s t  A3 

Až do 5 000 listů 

Až do 100 000 listů 

30 W 

4,1 W 

2,9 W 

63,9 dB nebo méně 

1 Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít nosný list pro hmotnosti 27-39 g/m2 

2 Maximální měsíční počet naskenovaných stránek lze použít k porovnání životnosti mezi obdobnými  
výrobky Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší volbou model s pracovním cyklem  
vysoce převyšujícím vaše požadavky na skenování 
3 Ke stažení zdarma z webu  Brother Solutions Centre             http://solutions.brother.com 
4 Vše dostupné s dodávaným programovým vybavením 
5 Některé volby mohou vyžadovat další stažení nebo objednávku 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
 

  6 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru 
  7 Rozměr dokumentu od formátu A4 do A3 může být skenován (jednostranně) použitím nosného listu  
  8 Vyžaduje se připojení k webu 
  9 Jen Windows® 
10 Jen Windows® a Mac® 
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Datasheet: řada skenerů dokumentů  
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W 

Tento model je založen na ADS-2800W s následujícími dalšími vlastnostmi  

ADS-3600W 
Stolní skener dokumentů s dotykovým displejem

Hi-Speed USB 3.0 

Až do 50 str./min.  

Až do 100 str./min.  
(50 listů za minutu)  

Režim zmenšení hlučnosti skenování snížením 
rychlosti skenování na TBD str./min. 
 
 
 
Funkce NFC automaticky vytváří přímé spojení  
mezi chytrým telefonem nebo tabletem s funkcí 
NFC a skenovacím zařízením s  NFC  

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Windows a logo Window7,Windows8  jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Mac OS, logo Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc registrované v USA a dalších zemích.  
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Čidlo záseků 

 

Čidlo ochrany papíru před záseky snižuje riziko 
poškození dokumentů během skenování 

 

Manipulace s papírem 
 

Konverze skenovaných dokumentů 
do editovatelného formátu  

 

 

 

Konverze skenovaných dokumentů 

do editovatelného formátu  
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Programové vybavení pro Windows® 
 

Obecné 

Lokální rozhraní 

Skenování 

Rychlost jednostranně 
(A4) barevně i mono 

Rychlost oboustranně 
(A4) barevně i mono 

Tichý režim 

Skenovací funkce 

NFC 

® 

ABBYY FineReader  

Professional v.11 

Programové vybavení pro Mac 

ABBYY FineReader  

Professional 

® 



Datasheet: řadaskenerů dokumentů  
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W 

Tento model je založen na ADS-2800W s následujícími dalšími vlastnostmi

 

Přístroj ADS 

Kabel USB 3.0 

Sw sada do Windows® (DVD), n o s n ý  l i s t  A3 

Až do 5 000 listů 

Až do 100 000 listů 
 

Prostředí 

Spotřeba 
(skenování) 

Spotřeba 
(připravenost) 

Spotřeba 
(spánek) 

Hladina akustického výkonu 

 

Obsah balení  

Součást dodávky 

Zatižitelnost 

Maximální denní 

Maximální měsíční11 

 

30 W 

4,9 W 

2,9 W 

63,9 dB nebo méně 

1 Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno použít nosný list pro hmotnosti 27-39 g/m2 

2 Maximální měsíční počet naskenovaných stránek lze použít k porovnání životnosti mezi obdobnými  
výrobky Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší volbou model s pracovním cyklem  
vysoce převyšujícím vaše požadavky na skenování 
3 Ke stažení zdarma z webu  Brother Solutions Centre            http://solutions.brother.com 
4 Vše dostupné s dodávaným programovým vybavením 
5 Některé volby mohou vyžadovat další stažení nebo objednávku 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
 

  6 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru 
  7 Rozměr dokumentu od formátu A4 do A3 může být skenován (jednostranně) použitím nosného listu  
  8 Vyžaduje se připojení k webu 
  9 Jen Windows® 
10 Jen Windows® a Mac® 
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Spolupráce s vámi za lepší životné prostředí 
Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a  

snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.  
Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).  www.brotherearth.com 
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