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االتصال:

عام
نوع مستشعر الصور – CIS مزدوج

لوحة التحكم – شاشة لمس LCD ملونة قياس 9.3 سم 

سرعة المسح الضوئي )قياس A4( باأللوان / باألبيض واألسود – لحد 40 ورقة في الدقيقة )80 صورة في الدقيقة(

الدقة – لحد 600 × 600 نقطة في البوصة )من ملقم المستندات األوتوماتيكي( لحد 1200 × 1200 نقطة في البوصة )مقحم( ]4[

FTP/SFTP ،ملقم بريد إلكتروني، تطبيقات، خدمات سحابية ]7[، شبكة اتصال ،USB مضيف ،WS مسح ضوئي ،SharePoint® ،كمبيوتر ،OCR الوظائف – بريد إلكتروني، صورة

XPS ،)مفرد، منقسم الصفحة( JPEG ،TIFF ،)مفرد، منقسم الصفحة، أرشيفي، قابل للبحث، ٓامن، مّوقع( PDF تنسيقات الملفات – يتضمن أنواع الملفات

ملقم البريد ا لكتروني، المسح الضوئي إلى ويب ]7[، التطبيقات )مسح ضوئي إلى Microsoft Of ce، مسح ضوئي سهل إلى البريد ا لكتروني، مفصل ومسح ضوئي، 48 اختصار قابل  عداد(

سعة ملقم المستندات األوتوماتيكي ]6[ – 50 ورقة

القياس األدنى للمستند – 51 × 51 مم، القياس األقصى ]6[ للمستند – 215.9 × 355.6 مم

الطول األقصى لمستند يمكن مسحه ضوئياً – 5000 مم ]9[

دورة الخدمة اليومية القصوى ]2[ – لحد 3000 ورقة

وزن الورق ]1[ )السماكة( – 27 إلى 413 غ/م2

وزن البطاقات البالستيكية )السماكة( – نافرة لحد 1.4 مم

المسح الضوئي

االتصال
USB ومضيف USB 2.0 – الواجهة المحلية

IEEE 802.11g )Wi-Fi Direct( - 10. واجهة شبكة االتصال الالسلكيةBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T )1 GigE( - واجهة شبكة االتصال السلكية

 iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer for iOS/ OS X, Image Viewer for Android - ]3[ الهاتف المتحرك

برامج التشغيل / البرامج
TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA - ]5[ برامج التشغيل

قياس تلقائي للمسح الضوئي، تعديل تلقائي للصور، تخطي الصفحة الفارغة، كشف تلقائي عن األلوان، تدوير تلقائي للصور، معالجة في الخلفية، العد الثنائي، تصحيح األحرف غير الواضحة، تنسيق األحرف الثخينة، إسقاط اللون، تعديل نمط 
األلوان، ملء الحواف، تشديد الحواف، إعداد الهوامش، خفض الضجيج، الكشف عن التلقيم المتعدد، إزالة فتحات الغرز، وضع السكون، وضع ورقة Carrier، مسح ضوئي لورقة واحدة، وضع البطاقة البالستيكية، إزالة األسطر المسطرة، 

WPS ،LDAP ،قفل اإلعداد ،Active directory مصادقة ،Brother Solutions Interface )BSI( ،Secure Function Lock )ver 3.0( ،الكشف عن نهاية الصفحة

معالجة الورق

 Brother iPrint&Scan, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAd-- Windows® جبرام
min Professional ]3,8[

ميزات أخرى ]4[

الجهاز
األبعاد )عرض × عمق × ارتفاع( – 306 × 258 × 250 مم، الوزن – 4.5 كغ

]1[ للحصول على أفضل أداء، من المستحسن استخدام ورقة Carrier لألوزان التالية: 27 إلى 39 غ/م2
]2[ العدد األقصى للصفحات الممسوحة ضوئياً في اليوم والتي يمكن استخدامها لمقارنة متانة التصاميم بين مشابهتها من منتجات Brother. للحصول على أطول عمر للماسح الضوئي، من األفضل اختيار ماسح ضوئي ذي دورة خدمة تتجاوز 

بمراحل متطلباتك من الماسح الضوئي
http://solutions.brother.com على الموقع Brother 3[ يمكن تحميله اختيارياً ومجانياً من مركز حلول[

]4[ تتوفر جميعها مع البرامج المزودة
]5[ تختلف السعة حسب وزن الورق

Carrier يمكن مسحها ضوئياً )وجه واحد( باستخدام ورقة ،A3 والتي ال تتجاوز قياس ،A4 6[ قياسات المستندات األكبر من[
]7[ يجب االتصال بإنترنت

 ]Windows® ]8 فقط
 ]Windows® ]9 و ®Mac فقط

  Brother iPrint&Scan, ABBYY® FineReader Sprint v12, Remote Set-up - Mac]3[ برامج

اجعل معلوماتك في متناول اليد

 ADS-2800W 
ماسح مستندات ضوئي شبكي السلكية والالسلكية

إن كافة المواصفات صحيحة وقت الطباعة. Brother هي عالمة تجارية مسجلة لـ Brother Industries Ltd. إن أسماء منتجات الماركات هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية للشركات الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على

الهاتف المتحرك ]SupportCenter - ]3  هذا التطبيق يوفر احدث معلومات الدعم لمنتجات براذر

SupportCeter iPrint&Scan



المسح الضوئي عبر شبكة االتصال

الحصول على المعلومات في أي مكان

تسمح ميزة )Secure Function Lock )SFL بوضع قيود على 
المستخدمين من أجل إدارة الوظائف وزيادة األمان.

تستطيع الماسحات الضوئية ADS 2.0 بشكل فعال من معالجة خليط واسع 
من تجهيزات المستندات، وأوزان الورق، واأللوان، والقياسات والبطاقات 

البالستيكية أيضاً.

تستخدم ميزة الكشف عن التلقيم المتعدد الموجات الصوتية  من أجل التعرف على 
أخطاء التلقيم المحتملة. يتم إيقاف مسار الورق تلقائياً وإخطار المستخدم في حال 

الكشف عن أي إشارة غير اعتيادية، مما يقلل من مخاطر إفساد المستندات وفقدان 
البيانات.

يقوم نظام البكرة العكسية المتطورة بإدارة مهام الورق الكبيرة بحيث تتم معالجة 
ورقة واحدة في كل مرة، مما يجعل من المسح الضوئي للعديد من أنواع وأحجام 

المستندات عملية ُيعتمد عليها بشكل فائق.
    

ADS-2800W

شبكة اتصال سلكية والسلكية

شاشة لمس ملونة

Brother Solutions Interface

إدخال سريع ونتائج ُيعتمد عليها

توفر ماسحات المستندات الضوئية ADS 2.0 مسح ضوئي حقيقي على شبكة االتصال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى كمبيوتر مركزي أو تثبيت البرامج في مواقع 
متعددة. كما أنها تمّكن من المشاركة في المعلومات بين الفرق واألقسام المتعددة بالحد األدنى لتدخل المستخدم. ويتميز الجهاز ADS-2800W بإمكانية االتصال السلكي 

والالسلكي اآلمن وذلك لتسهيل التوزيع وانتشار محطات العمل.

تساعد عمليات المسح الضوئي المعرفة مسبقاً ذات اللمسة الواحدة من شاشة اللمس الملونة قياس 9.3 سم على منع مخاطر التوثيق غير الصحيح وفقدان المسح 
الضوئي، وذلك بضمان إرسال عمليات المسح الضوئي مباشرة إلى موقع محدد عن طريق أمر بسيط.

إن )Brother Solutions Interface )BSI عبارة عن نظام أساسي برمجي يمّكن مطوري الجهات الخارجية من بناء حلول مخصصة تتكامل مع أجهزة 
Brother. حيث يمكن إنشاء شاشات وقوائم مخصصة من أجل توفير وظائف جديدة، مما يساعدك في تحسين العمليات باإلضافة إلى تخفيض النفقات، واإلهدار 

والمخاطر.

تستخدم مجموعة أجهزة ADS 2.0 درج عريض للطباعة الخارجة من أجل التقاط الورق المدخل عن طريق ملقم المستندات األوتوماتيكي بعناية. تم وضع الدروج بشكل 
مائل لتقليل مقاومة والورق بحيث تنساب بسهولة وتتكدس بلطف مما يقلل من احتمال انثناء الورق. يمتاز الجهاز ADS-2800W بسرعات مسح ضوئي تصل إلى 80 

صورة في الدقيقة )40 صفحة في الدقيقة( مع ملقم مستندات سعة 50 ورقة يستطيع إجراء مسح ضوئي لورق يتراوح وزنه بين 27 إلى 413 غ/م2.

الميزات

سريعة. لمعالجة  مدمج   Hi-Speed USB 2.0 

من   TWAIN و   ISIS تشغيل  برامج   ADS-2800W الجهاز  يعتمد 
الصور. ومعالجة  البرامج  تكامل  أجل 

ADS-2800W

 Brother ADS-2800W يتميز ماسح المستندات الضوئي المكتبي
بسهولة إعداده، ومتانته في العمل المكتبي المتواصل وإمكانية االعتماد 

عليه في عمليات المسح الضوئي االحترافية للمستندات الحيوية دون 
انقطاع.

وحيث أنه يتميز بإمكانات شبكة االتصال الحقيقية فباستطاعته إرسال 
معلومات األعمال الهامة مباشرة إلى مجلد محدد على شبكة االتصال، 

مما يحّسن من فعالية سير العمل ويزيد من اإلنتاجية. كما يعتمد الجهاز 
ADS-2800W مواقع مسح ضوئي يمكن برمجتها من شاشة اللمس 

الملونة قياس 9.3 سم من أجل المسح الضوئي الفوري بلمسة واحدة.

للحصول على مسح ضوئي متعدد الوظائف، فإن الجهاز ADS-2800W يمكنه المسح ضوئياً إلى الخدمات السحابية، البريد اإللكتروني، ملقم البريد اإللكتروني، 
ملف، صورة، شبكة اتصال، برنامج OCR ،SharePoint، مضيف USB ،FTP، والويب.

العديد من ميزات المسح الضوئي تسمح ميزة المسح الضوئي إلى مضيف USB بوصل محرك تخزين 
خارجي سريع تصل سعته إلى 64 غيغا بايت بحيث يتمكن المستخدمون 

من أخذ مستنداتهم الممسوحة ضوئياً معهم مباشرة.

إن كافة المواصفات صحيحة وقت الطباعة. Brother هي عالمة تجارية مسجلة لـ Brother Industries Ltd. إن أسماء منتجات الماركات هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية للشركات الخاصة بها.


