DS-620

SKANNA

ALLTVAR DU ÄN
BEFINNER DIG!

DS-620 gör det enklare att skanna,
dela och organisera dina dokument.
Den drivs enkelt via den bärbara
datorns USB-port – resten sköts
av de kraftfulla, medföljande
programvarorna.

Funktioner som optimerar ditt
arbetsflöde
• 7,5 sidor per minut (8 sekunder per sida)
• USB-driven
• Kompatibel med Windows® och Mac
• Upp till 600 x 600 dpi
• Kompakta yttermått
• Professionella programvaror medföljer

Kompakt, elegant och enkel att använda
Den nya eleganta och kompakta DS-620 är utvecklad
för att göra ditt liv digitalt, bättre organiserat och mer
produktivt.
DS-620 skannar alla dina dokument (inklusive ID-kort av
plast och kvitton) och gör dem klara att sparas i molnet.
Du kan även visa dokumenten på din mobila enhet och
därmed alltid ha informationen till hands.

Snabbstartsknapp för
skannerprogram

Hög kvalitet

Kompakt

USB-driven

Produktegenskaper:
Hög kvalitet

Kompatibilitet

• Upp till 600 x 600 dpi

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

Kompakt
• Kompakta yttermått – 290,5 (b) x 52,5 (d) x 36,7 (h) mm
• Väger endast 400 g

Lätt att använda
• Snabbstartsknapp för skannerprogram
• Enkel strömförsörjning via USB

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

De medföljande programvarorna omfattar:
DS-620 levereras med avancerade
programvaror och är därmed en perfekt
lösning för effektiv dokumenthantering
och bättre arbetsflöden.

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Kraftfull 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.

Maximera din produktivitet
när du är på resande fot

Specifikationer för DS-620

PROGRAMVARA FÖR MAC

ALLMÄNT
Bildsensor
Papperssensor
Gränssnitt

CIS (Contact Image Sensor)
Elektromekanisk
Höghastighets-USB 2.0

SKANNING
Hastighet vid standardskanning
i färg och svartvitt
Upplösning (optisk)
Upplösning (interpolerad)
Färgdjup
Gråskala
Filformat som stöds
Skanna till destinationer

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

Användarvänlig skanningsprogramvara
Global lösning för visitkortshantering
Programvara för hantering och delning av dokument

PAPPERSHANTERING
7,5 sid/min (8 sekunder) A4 upp till 300 dpi
Upp till 600 x 600 dpi
1 200 dpi
48 bitar internt och 24 bitar externt
256 nyanser
JPEG, TIFF och PDF (standard, sökbar1)
bild, e-post, fil, app, skrivare, delad nätverksmapp, OCR, FTP, 		
molnet och SharePoint®1

Pappersinmatning
Pappersstorlekar
Pappersvikter

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

VIKT OCH MÅTT
Med förpackning
Utan förpackning

352 (b) x 232 (d) x 60 (h) mm, 980 g
290,5 (b) x 52,5 (d) x 36,7 (h) mm, 400 g

SKANNERDRIVRUTINER
Windows®
Macintosh
Linux

TWAIN och WIA (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

MILJÖ

PROGRAMVARA FÖR WINDOWS®
DsmobileCapture
Button Manager V2
NuanceTM PaperPortTM 12SE
NewSoft® Presto!® BizCard 6

Spänningskrav
Strömförbrukning
(skanning)
Strömförbrukning
(i vänteläge)
Ljudtryck (aktiv)

5 V DC via USB-port
2,5 W
1W
50 dB

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

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.

