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ADS-2500W

Digitalize e guarde documentos importantes de forma rápida e fácil
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Presto!® PageManager® 9 (Mac®) 

 

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

ADS-2500w - Principais funções: 
Conexão Wireless e Ethernet 
Digitalize através da rede wireless 802.11b/g/n ou Ethernet (rede cabeada). Estas 
interfaces permitem o compartilhamento do ADS-2500W com vários usuários na
rede da empresa. Elimine cabos extras e instale o scanner de forma prática e 
conveniente no seu local de trabalho.  

 

Digitalização em Nuvem1

Suporta digitalização para inúmeros aplicativos em nuvens, ajudando-lhe a 
digitalizar informações impressas e oferecendo as melhores formas de envio, 
compartilhamento e gestão dessas informações. É compatível com GOOGLE 
DOCS™, DropBox, Evernote®, FLICKR®, Facebook™ e Picasa Web Albums™.       

Display TouchScreen Colorido de 3,7"
Display de fácil utilização com configurações de um toque que simplificam as 
tarefas repetitivas e cria atalhos de destinos de digitalização mais usados. 

Também Inclui:
Drivers TWAIN, WIA, ICA e 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-2500W em 

um poderoso equipamento de digitalização:

Especificações Técnicas do Scanner de Mesa ADS-2500w

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

Tamanho mínimo da mídia Largura 5,1 cm e comprimento 7 cm

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± Até 50 folhas (comprimento máx. 35,56 cm)

Função “Digitalizar para”
Digitalizar para nuvem1, pendrive USB2, smartphone 
ou tablet2,3 Android™, servidor de e-mail, FTP, 
rede, PC (Imagem, OCR, E-mail e Arquivo)

Softwares inclusos

Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) 
(Não suporta XP 64 bits), Nuance® Paper Port 12 
SE (Windows®), Presto!® PageManager 9 (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 3,6 kg

Consumo de energia elétrica 2 W (modo sleep), 4 W (modo pronto) e 
20 W (modo de digitalização)

Requisitos mínimos do sistema

Windows® 7: DVD ROM, Disco rígido 1,5 GB; 
Windows® Vista: DVD-ROM, Disco rígido 1,5 GB;  
Windows® XP: DVD ROM, Disco rígido 1,5 GB;  
Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x: DVD ROM, Disco 
rígido 580 MB 

Conteúdo da embalagem

ADS-2500w, 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). 

Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®)
• 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.
• Integração para Microsoft®  SharePoint.

Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) 
(Sem suporte para XP 64 bits)
• Converta papel e PDF em documentos do Microsoft Office.
• Localize e marque informações em PDFs.
• Controle, visualize, edite e imprima documentos com total segurança.

* Baseado em testes internos de digitalização de imagem, com todas as funções avançadas desativadas e com resolução de 200 dpi ou 300 dpi.

¹ Requer conexão com a Internet e inscrição em um Serviço de Nuvem. Compra adicional pode ser necessária. Visite www.brother.com.br 
para mais informações.

²
³

Devem ser adquiridos separadamente. 
Necessário cabo Android™. 

± Consulte o Manual do Usuário do ADS para mais informações.

Capacidade máxima de papel (longo) Somente uma folha (comprimento máx. 86,36 cm)

Tamanho máximo da mídia
Largura até 21,6 cm e 
comprimento até 86,36 cm (somente 1 folha)

Interfaces de PC 10/100Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/g/n

Capacidade de Digitalização Contínua Sim

Digitalização em tamanho A3 Sim


