
Scanner de Documentos de Alta Velocidade
 ADS-2000

Fácil de usar 
Alta velocidade 
Confiável 
Alta resolução  
Compatível com Windows® e Mac®

Suporte técnico por telefone durante a vida do equipamento 



Digitalize e guarde documentos importantes de forma rápida e fácil

Todas as marcas comerciais e registradas mencionadas aqui são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Server, Windows Vista
e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac e o logotipo
do Mac são marcas comerciais da Apple Inc.  Android é uma marca comercial da Google, Inc. O uso desta marca comercial está sujeito às permissões da
Google. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos. 

© 2012 Brother International Corporation do Brasil Ltda.

Para obter mais informações e Requisitos do Sistema visite www.brother.com.br

* Acesse www.brother.com.br para obter detalhes.

Presto!® PageManager® 9 SE (Mac®) 

 

Presto!® BizCard 6 (Windows®) 
Presto!® BizCard 5 (Mac®)

Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) 
(Sem suporte para XP 64 bits)

Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®)  

Principais funções: 
Alimentador de documentos com digitalização duplex 
Suporta digitalização de documentos de várias páginas com o alimentador 
automático de documentos (ADF) de 50 páginas. Até 24 ppm (um lado) ou 
48 ipm (frente e verso)*. 

 

Detecção de Alimentação Múltipla
A alimentação múltipla ocorre quando duas ou mais folhas de papel no 
alimentador são puxadas para dentro do scanner simultaneamente. Se você 
continuar digitalizando sem perceber este erro, alguns dados importantes do 
documento poderão ser pulados. A função de Detecção de Alimentação Múltipla 
deste scanner oferece suporte para evitar estes erros.      

Remoção de Páginas em Branco
A remoção de páginas em branco é especialmente útil para a digitalização duplex, 
de modo que você possa omitir páginas sem conteúdo. Economize espaço e 
elimine a necessidade de edição de documentos digitalizados.  

 

ADS-2000

Também Inclui:
Drivers TWAIN, WIA, ICA & ISIS 
Utilize para controlar todos os detalhes de ajustes do scanner. Compatível 
com aplicativos que utilizem dispositivos de suporte TWAIN/WIA/ICA/ISIS.

 

Software Poderoso
O software incluso transforma o ADS-2000 num  

num poderoso equipamento de digitalização:

Especificações Técnicas do Scanner de Mesa ADS-2000

Resolução Até 600 dpi (óptica), 1200 dpi (interpolada)

Tamanho do documento Até 21,6 cm de largura x 86,3 cm de comprimento

Sensor de imagem CIS duplo

Modo de digitalização
Colorido de 24 bits, escala de cinza de 8 bits 
(256 níveis) 

Velocidade máxima de digitalização
(21,6 x 27,9 cm)* Simples: Até 24 ppm / Duplex: Até 48 ipm

Digitalização frente e verso (duplex) Sim

Sensor de papel Eletromecânico

Capacidade máxima de papel Alimentador automático de documentos para 
50 páginas

Função “Digitalizar para” E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, pendrive USB,
smartphone ou tablet Android™ 

Softwares inclusos

Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) 
(Não suporta XP 64bit), Nuance® Paper Port 12 
SE (Windows®), Presto!® PageManager 9 SE (Mac®), 
Presto!® BizCard 5 (Mac®) / 6 (Windows®), Control 
Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®)

Dimensões (LxAxP) 29,9 x 18 x 22,1 cm

Peso Aproximadamente 3,3 kg

Consumo de energia elétrica 1,5 W (modo Sleep) e 7 W (modo Pronto)

Requisitos mínimos do sistema

Windows® 7, USB, DVD ROM, Disco Rígido 1,5 GB; 
Windows® Vista, USB, DVD-ROM, Disco Rígido 
1,5 GB;  Windows® XP (SP2 ou superior), USB, 
DVD ROM, Disco Rígido 1,5 GB; Mac® OS X v10.5.8, 
v10.6.x, v10.7.x, USB, DVD ROM, Disco Rígido 
580MB

Conteúdo da embalagem

ADS-2000, Cabo de Alimentação, Cabo USB, Folha 
Base, Guia de Configuração Rápida, Manual do 
Usuário (DVD-ROM), Guia de Segurança de Produto, 
Folha Base para Cartão Plástico, Software para
Windows®/Mac® (DVD-ROM)

Garantia 1 ano de garantia limitada

• Digitalize e organize arquivos digitalizados… 
 Visualize, edite, envie e-mail ou salve arquivos 

como arquivos PDF Pesquisável, HTML, RTF 
ou TXT.

•  Mescle rapidamente vários formatos de 
arquivos de várias pastas em um único PDF de múltiplas páginas.

•  Defina uma pasta como caixa de entrada de documentos para anexos de 
e-mails para que você possa controlar facilmente todos os arquivos 
recebidos.

•  “Digitalize para”: E-mail, Pasta, OCR, PDF ou qualquer aplicativo designado.    
 

• Digitalize e exporte informações de contatos 
diretamente para o Microsoft® Outlook® e 
outros sistemas de gerenciamento de contatos.  

• Digitalize e converta cartões de visita em 
dados localizáveis e editáveis.

• Organize contatos por grupos de empresas, categorias ou nomes (primeiro 
ou último nome). 

• Converta papel e PDF em documentos do Microsoft Office.
• Localize e marque informações em PDFs.
• Controle, visualize, edite e imprima documentos com total segurança.

• Digitalização rápida, profissional e produtiva a partir de quase todos os 
 dispositivos.
• Criações e edições poderosas de PDF de padrão industrial.
• Crie e preencha formulários eletrônicos perfeitos rapidamente.


