DS-720D

Подобрете и улеснете работния ден
Сканиране

Сканирайте документите
си в PDF файлове с
възможност за търсене.

A A

A

Архивиране

Архивирайте
документите
A
A
си с помощта на
включения в комплекта
софтуер.

A

Търсене

Бързо и лесно откривате
документите за преглед,
редактиране, споделяне
или печат.

DS-720D Характеристики
Общи характеристики

Софтуер за MAC

Сензор за изображение
Сензор за хартия
Интерфейс

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

Dual CIS (Contact Image Sensor) за двустранно сканиране
Оптичен фотосензор
Hi-Speed USB 2.0

Лесен за ползване софтуер
Софтуер за управление на визитни картички
Софтуер за управление и споделяне на документи

ПОДОБРЕТЕ

ПРОДУКТИВНОСТТА
С ДВУСТРАННО

СКАНИРАНЕ!

Сканиране
Стандартно черно-бяло и цветно
Скорост на сканиране
Стандартно черно-бяло и цветно
Скорост на сканиране
- двустранно
Резолюция Оптична
Резолюция Интерполирана
Дълбочина на цвета
Скала на сивото
Поддържани файлови формати
Сканиране към

7.5 стр/мин (8 сек. на страница) A4 до 300 dpi

5 стр/мин/10 ipm (12 сек. на страница) A4 до 300 dpi
До 600 x 600 dpi
1200 dpi
48-bit входяща и 24-bit изходяща
256 оттенъка
JPEG, TIFF, BMP, GIF, (само за PNG Button Manager)
& PDF (стандартен и с възможност за търсене)
И-мейл, файл, приложение, устройство, споделена мрежова папка, OCR,
FTP, облак и SharePoint®1

Драйвер за скенер
Windows®
Macintosh
Linux

TWAIN (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
TWAIN (Mac OS X 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X)
TWAIN и приложение за сканиране

Софтуер за Windows®
DsmobileCapture
Button Manager V2
Nuance™ PaperPort™ 12SE
NewSoft® Presto!® BizCard 6

Лесен за ползване софтуер
Сканиране с едно докосване към и-мейл, файл, приложение, папка,
FTP или принтер
Сканиране, споделяне, търсене и организиране на документи
на вашия компютър
Софтуер за управление на визитни картички

Боравене с хартията
Подаване на хартия
Размер на хартията
- едностранно
Размер на хартията
- двустранно
Тегло на хартията

1 лист
Между 55mm - 215.9mm в ширина и 90mm - 812.8mm дължина
Между 55mm - 215.9mm в ширина и 90mm - 406.4mm дължина
Между 60 g/m2 и 105 g/m2

Тегло / Размери
С кашон
Без кашон

354 (Ш) x 254 (Д) x 70 (В) мм 1.18 кг.
290.5 (Ш) x 66.9 (Д) x 40.7 (В) мм 500 г.

Околна среда
Захранване
Консумация на ел. енергия
(Сканиране)
Консумация на ел. енергия
(Режим Готовност)
Ниво на налягане на шума
(Работен режим)

USB bus-power 5V DC
2.5 W
1W
50dB

Brother онлайн
Brother предлага различен софтуер и поддръжка, за подобряване на работния
процес. Повече информация за това, как може да подпомогнем бизнеса
Ви може да намерите на: www.brother.bg
1

Софтуер включен в пакета на устройството

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки
или търговски марки на съответните компании.

С DS720D без никакво
усилие сканирате, споделяте
и организирате вашите документи.  
Свързвате USB захранването
и оставяте професионалният
софтуер да се погрижи
за останалото.

Функции оптимизиращи
работния процес
• Двустранно сканиране с едно минаване
• USB захранване
• Съвместимост с Windows и Mac
• Резолюция 600 x 600dpi
• Компактни размери
• Професионален софтуер включен
в комплекта

С двустранното сканиране
получавате повече

Професионален
софтуер включен
в комплекта:

Снабден с множество функции в компактен
дизайн DS-720D прави деня Ви ползотворен.
Възможността за двустранно сканиране
на всякакви документи, влючително визитки,
лични карти, снимки, рецепти, всичко до и А4
формат подобрява комуникацията в движение.

DS-720D идва в комплект
с професионален софтуер за обработка
на документи, като значително
Ви помага за оптимизиране на работния
процес. Дори когато не сте в офиса
имате достъп до документите си и може
да ги преработвате, както е необходимо.
Споделяте информация и подобрявате
комуникацията в движение.
NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Програма за обработка на документи, редактиране
и създаване на PDF файлове с връзка
към Microsoft® SharePoint®.

двустранно сканиране

Компактен

USB захранване

Високо качество

Сканиране и организиране на дигитални файлове.
Преглед, редактиране, изпращане по и-мейл
или запазване като PDF файлове с възможност
за търсене, HTML, RTF, или TXT файлове.

Продуктови характеристики
Високо качество

Съвместимост

• До 600 х 600 dpi
• Сканирате документите си в перфектно
качество, готови за съхранение в облака

• Включеният TWAIN драйвер позволява
безпроблемно интегриране с различни
системи за управление на документите.

Бърз и ефикасен
Компактност
• Компактни размери - 290.5 (Ш) х 66,9 (Д) х 40,7 (В) мм
• Тегло само от 500 г.

Лесен за употреба
• Технология на сканиране с едно натискане
• Захранване чрез USB кабел

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)

• Скорост на сканиране от 7,5 стр/мин
(8 сек. за страница) цветно и черно-бяло
• Двустранно сканиране от 5 стр/мин / 10 ipm
(12 сек. за страница) цветно и черно-бяло
• Разнообразни софтуерни функции на сканиране,
включително сканиране към и-мейл, файл,
приложение, устройство, споделена мрежова папка,
OCR, FTP, облака и SharePoint®1
• Сканиране на визитки, лични карти, снимки, рецепти,
всичко до и А4 формат.

Button Manager V2 (Windows®)
Конфигурирайте директния бутон за сканиране
с опциите, които предпочитате.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® и Mac)
Сканирайте и направете база данни от визитките
на клиентите и партньорите си и ги свържете
директно с  Microsoft® Outlook® или друга програма
за организиране на контакти.

DSmobileCapture (Windows® и Mac)
Програма за намиране и преглед на сканирани
документи от Вашето мобилно устройство.

Бърз, продуктивен
и създаден с мисъл
за Вас и Вашия бизнес

