
االتصال:

 .Brother Industries Ltd. هي عالمة تجار�ة مسجلة لـ Brother .إن جمیع المواصفات صحیحة وقت الطباعة وهي عرضة للتغییر
إن أسماء منتجات المار�ات هي عالمات تجار�ة مسجلة أو عالمات تجار�ة للشر�ات الخاصة بها.

اإلمارات العر�یة المتحدة فقط
خارج اإلمارات: 

صغیرة وفعالة

ماسحات مستندات ضوئیة مدمجة
مسح ضوئي



میزات المجموعة...

عملیة ومدمجة

إدارة متنوعة للورق

أداء عال

المواصفات والمیزات

إدارة المستندات
سرعة مسح ضوئي تصل إلى 50 وجه في الدقیقة (25 ورقة في الدقیقة) �األلوان و�األبیض واألسود (بدقة 300 نقطة في البوصة)

(USB عند التزو�د �الطاقة عن طر�ق �بل) سرعة مسح ضوئي تصل إلى 5 صفحات في الدقیقة �األلوان و�األبیض واألسود

2سعة ملقم مستندات أوتوماتی�ي (ADF) مقدارها 20 ورقة

2 وزن الورق (السماكة): 51.8 – 200 غ/م (ورقة مفردة)، 51.8 – 128 غ/م (ورق متعدد او طو�ل)2

قیاس �طاقات الهو�ة البالستی�یة: 51 × 80 مم (الحد األدنى)، 55 × 90 مم (الحد األقصى). السماكة تصل إلى 1.02 مم، نافرة تصل إلى 1.24 مم

قیاس المستند المفرد: 51 × 51 مم (الحد األدنى)، 215.9 × 297 (الحد األقصى). قیاس الورق الطو�ل لحد 215.9 × 863 مم

دورة التشغیل القصو�: یومیًا لحد 1000 ورقة، شهر�ًا لحد 20000 ورقة

االتصال
SuperSpeed USB 3.0

Hi-Speed USB 2.0

وظائف المسح الضوئي

1دقة مسح ضوئي تصل إلى 600 × 600 نقطة في البوصة (للجهاز)، 1200 × 1200 نقطة في البوصة (لبرنامج التشغیل)
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جودة الصور: ضبط مستو� تدرج الرماد�، ضبط مستو� األبیض واألسود ، ضبط درجة اللون، إسقا� اللون ، إبراز الحواف، الضغط، إزالة ثقوب التخر�م ،33
تحسین األحرف .

تصحیح المستندات: التصحیح التلقائي لالنحراف، الكشف عن نها�ة الصفحات ، التدو�ر األوتوماتی�ي للصور ، المعالجة في الخلفیة ، ملء الحواف ،
الكشف األوتوماتی�ي عن األلوان، تخطي الصفحات الفارغة ، إعداد الهوامش. التح�م �التلقیم: المسح الضوئي للصفحات المفردة، مسح ضوئي 2 في 1 ،

وضع البطاقات البالستی�یة

واجهة المستخدم
ضوء LED ومفاتیح

خیارات المسح الضوئي إلى

OCR1البر�د اإللكتروني ،        ، ملف ، صورة ، ذاكرة USB، مسح ضوئي مباشر إلى الكمبیوتر 11
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تنسیقات الملفات المعتمدة تتضمن: TIFF (أسود وأبیض فقط)، JPEG (رماد�/ملون)، PDF،PDF آمن، PDF موّقع،
A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-2u, A-3a, A-3b, A-3u –  قابل للبحث فیه       ،PDF/A-1b

تحمیل البرامج / برامج التشغیل

قطع الغیار

(SP2001C) صفیحة الفصل. العمر المتوقع: 10000 ورقة أو سنة واحدة

(PUR2001C) رة االلتقا�. العمر المتوقع: 100000 ورقة أو سنة واحدة��

http://solutions.brother.com لمز�د من المعلومات، زر .Brother 1 ُمعتمدة �استخدام البرامج التي �م�ن تحمیلها من مر�ز حلول
2 تختلف السعة حسب وزن الورق

Windows 3 فقط

.www.brother.ae المحلي لد�ك أور زر الموقع Brother من الماسحات الضوئیة المتحر�ة، والم�تبیة واالحترافیة، اتصل �موزع Brother لمز�د من المعلومات حول مجموعة
تخضع المواصفات للتغییر دون سابق إشعار.

مسح ضوئي
مر�ح

للمستندات

اجعل من المسح الضوئي الیومي للمستندات 
عملیة �سیطة �استخدام ماسحات المستندات 

الضوئیة المدمجة. حیث �م�ن مسح المستندات 
الورقیة ضوئیًا وتحو�لها إلى ملفات رقمیة 

�سهولة، األمر الذ� �قلل من �میة األوراق 
الموجودة في الم�تب و�ز�د من أمان المستندات.

إن ماسحات المستندات الضوئیة المدمجة الموفرة للمساحة هي مثالیة في األماكن 
المحدودة المساحة. فهي ذات حجم أكبر �قلیل من ورقة قیاس A4، األمر الذ� 

�مّ�نك من توفیر المساحة وتقلیل الفوضى.

�ستطیع ملقم المستندات األوتوماتی�ي (ADF) سعة 20 ورقة إدارة ورق �صل وزنه 
إلى 128 غ/م2 �سهولة. في حین أن الفتحة المخصصة للبطاقات �إم�انها أن تتسع 

لبطاقات �الستی�یة �صل قیاسها إلى 1.02 مم �ش�ل مر�ح.

تمّ�نك میزة المسح الضوئي �سرعة تصل إلى 25 ورقة في الدقیقة من حفظ 
مستنداتك �سرعة على ملف، وملقم بر�د إلكتروني، ومضیف USB، وشب�ة اتصال 

�اإلضافة إلى المسح الضوئي المباشر على الكمبیوتر.
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