
مـاسـح مـسـتندات ضـوئـي
م�ـتبـي إحـترافـي

www.brother.ae

ADS-4900W

یتمیز �إتصال سلكي والسلكي عالي األداء
وشاشة لمس مخصصة للمستخدم

60
ص/د



 

 

ADS-4900W

ماسح مستندات ضوئي عالي األداء
قابل لإلتصال �الش��ة السلك�ة والالسلك�ة

مع شاشة لمس مخصصة للمستخدم

لمهام المسح الضوئي الكمّ�ة ذات األحجام الكبیرة دون إنقطاع. �م�نك 
من خالل المسح الضوئي بلمسة واحدة، إلتقا� مستنداتك والمشار�ة 

والعمل بها مع زمالئك �سهولة سواء في المنزل أو العمل.

   
•المیزات الرئ�س�ة:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

مسح ضوئي لحد 60 صفحة في الد��قة
مسح ضوئي على الوجهین لحد 120 صورة في الد��قة مع معالجة متطورة للصور

ملقم مستندات أوتومات��ي (ADF) سعة 100 ورقة
شاشة لمس �بیرة سهلة اإلستخدام ��اس 10.9 سم

واجهة إستخدام مخصصة
إم�ان�ة اإلتصال �الش��ة السلك�ة والالسلك�ة بتردد 5 ��غا هرتز

USB ��فائق السرعة و�م�ان�ة المسح الضوئي الم�اشر إلى مض USB 3.0
Mobile Connect المسح الضوئي من الجهاز المتحرك عن طر�ق

تشغیل أوتومات��ي للمسح الضوئي، مستشعر فوق صوتي للتل��م المتعدد، مفتاح للفصل،
CIS معاینة المسح الضوئي، منّ�ه خاص بتنظ�� مستشعر

2یتضمن مجموعة برامج متكاملة

 

سر�ع وموثوق
�حتو� الجهاز ADS-4900W على مستشعر فوق صوتي مضّمن للتل��م المتعدد وذلك للتخلص من مشاكل 
التل��م، �ما أنه �حتو� على أكبر سعة لملقم مستندات أوتومات��ي (ADF) تبلغ 100 ورقة وهو األسرع في 

فئته حیث �م�نه مسح 60 صفحة في الد��قة ضوئ�ًا ، أو صفحة في �ل ثان�ة.

�س�ط وسهل اإلستعمال
�م�نك إعداد واجهة إستخدام مخصصة للمسح الضوئي بلمسة واحدة و�ضافة ما �صل إلى 56 إختصار للوجهات 
المستخدمة �ش�ل متكرر. �م�نك أ�ضًا إستخدام قار� �طاقات خارجي إخت�ار� لتسهیل عمل�ة المسح الضوئي. ما 

عل�ك سو� النقر �ال�طاقة و�ضافة مستنداتك إلى ملقم المستندات األوتومات��ي لیتم إلتقا� المعلومات الموجودة 
على الصفحة �أمان أوتومات���ًا.
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التقا� الصور ومعالجتها �ش�ل متطور
استمتع �التقا� الصور ومعالجتها �ش�ل سهل ومثیر لإلعجاب - ابتداء من وضع مراجع الصفحات الممسوحة 
ضوئ�ًا وتحدید موقعها �سهولة �استخدام أداة الط�اعة الرقم�ة، إلى تحسین جودة الصور من خالل أدوات تقلیل 

التموج والخطو� العمود�ة أوتومات���ًا.

كما تكشف وظ�فة فصل المستندات عن الصفحات الفارغة الممسوحة ضوئ�ًا وتز�لها أوتومات���ًا، مما �قلل من 
حجم الملفات وزمن تحضیر المستندات.

إم�ان�ة إتصال متطورة
�م�نك �استخدام USB 3.0، ومض�� USB، و�م�ان�ة اإلتصال �الش��ة السلك�ة والالسلك�ة مسح المستندات 

ضوئ�ًا �أمان والمشار�ة بها مع الزمالء دون الحاجة الستخدام �مبیوتر.

Brother ScanEssentials
 ScanEssentials اإلضافة إلى مسح المستندات ضوئ�ًا وحفظها �سهولة في مجلدات الش��ة، یوفر برنامجنا�

میزات إضا��ة �م�نك تخص�صها لتناسب عملك.

ولمز�د من األمان، �م�نك إعداد �لمات المرور وحما�ة مهام سیر العمل الخاصة �ك، مع خ�ار حفظ مستنداتك 
�العدید من التنس�قات.

كما �م�ن لوظ�فة الب�انات الوص��ة قراءة الرموز الشر�ط�ة أو سالسل نص�ة محددة لتسهیل فصل المستندات 
وتسمیتها.

برامج معترف بها في مجالها
 .NewSoft و Kofax م�نك ز�ادة إنتاج�ة ما �عد المسح الضوئي �استخدام برامج معترف بها �ما في ذلك�

وهي متوفرة في هذا الجهاز.
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معامل ش�ل المنتجعـام
ماسح مستندات ضوئي 

م�تبي یتم تزو�ده �الورق

نوع الماسح الضوئي
CIS مزدوج (مستشعر مالمسة 

LED الصور)، مصدر ضوء مصفوفة

لوحة التح�م
شاشة لمس ملونة ��اس 10.9 

سم، 4 مفات�ح

إم�ان�ة إجراء المسح الضوئي دون 
الحاجة إلى استخدام نقطة وصول السلك�ة 

(الطرق الیدو�ة واألوتومات���ة معتمدة)

واجهة ش��ة اإلتصال الالسلك�ة
 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n

 ،5GHz: IEEE 802.11a/n
(وضع البن�ة التحت�ة)، مقارنة 

عمود�ة

واجهة ش��ة اإلتصال السلك�ة
واجهة ش��ة إتصال سلك�ة 

(10Base-T/100Base-TX)

اإلختصارات القابلة لإلعداد

الساعة اإلحت�اط�ة
لحد 24 ساعة

الواجهة المحل�ة
USB 3.0 فائق السرعة، 
مض�� USB 2.0 (خلفي)

سرعة المسح الضوئي (A4)المسح الضوئي
(�األلوان و�األب�ض واألسود)

لحد 60 صفحة في الد��قة

دقة المسح الضوئي
المقحمة

لحد 1,200 × 1,200 
نقطة في البوصة

سرعة المسح الضوئي
(A4) على الوجهین

لحد 120 صورة في الد��قة

دقة المسح الضوئي ال�صر�ة
لحد 600 × 600 نقطة في البوصة

تتضمن PDF (مفرد، متعدد، 
PDF/A-1b، آمن، موّقع)،      

TIFF ،JPEG (مفرد، متعدد)

زمن اإلست�قا�
USB متصل، ثان�ة واحدة 

تقر��ًا من وضع الس�ون

تدرج الرماد�
256 مستو� (8 بت)

عمق األلوان
داخلي 48 بت

خارجي 24 بت
3

وظائف
الماسح الضوئي

معالجة الصور

ملفات تعر�� المسح الضوئيتنس�قات الملفات الُمعتمدة
مستشعر فوق صوتي للتل��م المتعدد، 

مفتاح للفصل، معاینة المسح الضوئي، 
منّ�ه تنظ�� مستشعر CIS، التشغیل 
األوتومات��ي للمسح الضوئي، مسح 

ضوئي مستمر، استئناف المسح 
الضوئي، فصل المستندات

التح�م �التل��م

3

اإلنحراف التلقائي (تل��م)، الكشف عن 
نها�ة الصفحة، إعداد الهامش، التدو�ر 
األوتومات��ي للصور، ملء الحواف، 

ملء الشقوق، إزالة ثقوب الغرز، 
ض�ط الكشف األوتومات��ي عن 

األلوان، إزالة الصفحات الفارغة، 
ض�ط اإلنتشار - رماد�، ض�ط درجة 

األلوان، المعالجة في الخل��ة، إسقا� 
األلوان،

التر�یز على الحواف، تقلیل 
التموج، تقلیل األسطر العمود�ة، 

ض�ط عت�ة اللون األب�ض 
واألسود، تصح�ح األحرف، 

ع�س األب�ض واألسود، تقلیل 
الضج�ج، إزالة األسطر، مسح 
ضوئي 2 في 1، مسح ضوئي

 ،Carrier 1 إلى 2، وضع ورقة

وضع ال�طاقات ال�الست���ة، 
المسح الضوئي لصفحة واحدة، 

مسح ضوئي مستمر، وضع 
العمل بنصف السرعة، الكشف 
عن التل��م المتعدد، الكشف عن 
ال�ار�ود، ضغط JPEG، أداة 
ط�اعة رقم�ة، ملفات تعر�� 

TWAIN مخصصة
5

5

5

55

5

5

5 5

5

7

5

55

5 5

5

5

المسح الضوئي الم�اشرالوظائف ال��اس�ة

5

6

مسح ضوئي م�اشر إلى ذاكرة 
USB تخز�ن سر�عة لـ

Wi-Fi DirectTM

إضافة، أو حذف أو تغییر ما �صل 
إلى 56 إختصار مخصص للوصول 

السر�ع واآلمن إلى وظائف الجهاز

المسح الضوئي أثناء التجوال
عرض مهام المسح الضوئي على 

جهازك المتحرك من ماسح 
Brother الضوئي 

إنشاء لحد 25 مهمة مسح ضوئي معینة 
مس�قًا إلى ملفات تعر�� 

SFTP/FTP/Network/SharePoint/
HTTP(s)

3

،

مسح ضوئي إلى الكمبیوتر، 
 ،(SMB) صورة، ش��ة إتصال

ملقم بر�د إلكتروني،   
  FTP/SFTP ،Workflow

 SharePoint(On Premise)
Brother Webconnect، المسح 

 ،HTTP(s) الضوئي إلى
Brother تطب�قات

3

3،
،
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2البرامج
Macintosh برامج

Linux برامج تشغیل
SANE

Brother iPrint&Scan for Desktop,
Remote Setup

Windows برامج

Macintosh برامج تشغیل
AirPrint Scan Support, TWAIN,

macOS 10.14.x

Brother ScanEssentials Lite,

أو ما �عده

iPrint&Scan for Desktop, Kofax
PaperPort, Kofax Power PDF
Standard v3, Remote Setup

Windows 8،7برامج تشغیل

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10

(Home|Pro|Education|Enterprise)
,(اإلصدارات ذات 32 أو 64 بت)

,(اإلصدارات ذات 32 أو 64 بت)
Windows 7 SP1

,(اإلصدارات ذات 32 أو 64 بت)
Windows Server 2019, 2016,

2012R2, 2012

Windows 8.1

إدارة الوسائط

أنواع الوسائط
ورق عاد�، ورق ر��ع، ورق 

سم�ك، ورق أسمك، ورق 
معاد تصن�عه، �طاقات أعمال، 

�طاقات �الست���ة

ال�طاقات ال�الست���ة
85.60 - (ISO) الطول
53.98 - (ISO)العرض

مم
مم

الوسائط
وزن الورق 25 - 413 غ/م

سماكة الورق 0.08 - 0.28 مم
سماكة ال�طاقات ال�الست���ة

لحد 1.32 مم مع نقوش، لحد 1.10 مم
دون نقوش

2

ملقم المستندات
(ADF) األوتومات��ي

1004 ورقة

��اسات الوسائط
العرض 50.8 - 215.9 مم، 
اإلرتفاع 50.8 - 355.6 مم، 

الورق الطو�ل 5000 مم

12،11

اإلتصال أثناء التجوال
وعن طر�ق الو�ب

Brother Mobile Connect
استخدم تطبیق Brother من 

أجل المسح الضوئي إلى جهاز 
متحرك �عمل �استخدام نظام 

Android أو iOS التشغیل

Brother تطب�قات
 PDF المسح الضوئي إلى ملف

 Microsoft ،قابل لل�حث ��ه
 ،Word ،Excel ،PowerPoint
مسح ضوئي سهل إلى البر�د 
اإللكتروني، مسح ضوئي إلى 

الجهاز المتحرك

Web Connect
�م�نك إجراء المسح الضوئي 

دون استخدام �مبیوتر إلى  
 Box, SharePoint, Online,

 DropBox, EvernoteTM,
 OneDrive, OneNote,

Google, DriveTM

أدوات إدارة
مجموعات األجهزة

ملقم الو�ب المضمن
استخدام عنوان IP أو اسم العقدة 

الخاصة �جهازك من أجل الوصول 
عبر مستعرض الو�ب إلى برنامج 
إدارة الط�اعة الموجود على الو�ب 

والمضمن في الجهاز �استخدام �لمة 
مرور مشفرة

برنامج إدارة ش��ة اإلتصال
LAN/WAN5،2

 Brother BRAdmin Light
 BRAdmin Professional و

99,10
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أمان ش��ة اإلتصال الالسلك�ة
SMTP-AUTH, TLS, SSL

(HTTPS, SMTP), WEP 64 128
bit, WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES), WPA3

دعم اإلعداد الالسلكي
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

أمان ش��ة اإلتصال السلك�ة
SMTP-AUTH, SSL/TLS

(HTTPS, SMTP), SNMP v3,
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,

PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv6
RA, DNS Resolver, mDNS,

LLMNR responder, Web
Services(Scan), SNTP Client,
HTTP/HTTPS server, ICMPv6

IP مرشح
�م�نك تقیید مستخدمي الش��ة الذین 
�م�نهم أو ال �م�نهم الوصول إلى 

الجهاز عبر ش��ة اإلتصال (IPv4 فقط)
أمان ش��ة اإلتصال الالسلك�ة

IPv4
DHCP, APIPA (Auto IP),

WINS/NetBIOS, DNS Resolver,
mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP,

Web Services(Scan),
HTTP/HTTPS server,

LLMNR responder,
SNTP Client, LDAP

أمان ش��ة اإلتصال

Secure Function Lock 3.0اإلعالم �البر�د اإللكترونيقفل Kensingtonمیزات األمان

قفل اإلعداداتالتقار�ر عبر البر�د اإللكترونيتر��ات البرمج�ات

Active Directory/LDAP
في الموقع

إدارة مفات�ح األمان

�م�ن تخز�ن ما �صل إلى 20 200 موقع لعناو�ن البر�د اإللكتروني
مجموعة من أجل اإلرسال المتعدد

اإلرسال إلى المجموعاتالطلب السر�عدفتر العناو�ن
إم�ان�ة اإلتصال بدفتر عناو�ن خارجي 

�عتمد LDAP، مثل
Microsoft Exchange

LDAP

إختصارات للمجموعات �م�ن ر�طها 
��ل مستخدم، �م�ن عرض 

اإلختصارات �تبو�ب Home �عد 
تسجیل الدخول م�اشرة 

واجهة إستخدام مخصصةالحلول
�م�نك إعداد الجهاز من أجل استخدام 

قارئات �طاقات NFC خارج�ة أو 
لوحة مفات�ح خارج�ة (متصلة عن 

(USB طر�ق

واجهة اإلستخدام الشخص�ة
�م�نك إنشاء حلول قو�ة على الش��ة 
السحاب�ة أو في الموقع تستط�ع �ش�ل 

م�اشر دمج اإلم�انات المتطورة للط�اعة، 
والمسح الضوئي واألمان في أجهزة 
Brother. للمز�د من المعلومات قم 

www.brother.eu/developers :بز�ارة

Brother (BSI) واجهة حلول

التح�م �الوصول إلى ش��ة
اإلتصال عن طر�ق المنافذ

المواد القابلة
لإلستهالك
والتر��ات

محتو�ات الصندوق
جهاز ADS، ملقم مستندات 

أوتومات��ي قابل للنزع. شر�ط 
التزو�د �الكهر�اء. محول ت�ار 

كهر�ائي. �بل USB. دلیل اإلعداد 
السر�ع. دلیل أمان المنتج. الكفالة.

عدة ال��رة اإلخت�ار�ة
PRK-A4001 لـ 200,000 ورقة

ورقة A3 Carrier اإلخت�ار�ة
CS-A3301 لـ 500 مرة

/
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الماسح الضوئي مع الصندوقاأل�عاد واألوزان
(عرض × عمق × إرتفاع)

الماسح الضوئي دون الصندوق
(عرض × عمق × إرتفاع)

300 × 247 × 236 مم - 3.37 كغ393 × 288 × 334 مم - 4.2 كغ

9,000 ورقة
الحد الیومي األقصى دورة التشغیل

180,000 ورقة
الحد الشهر� األقصى

متطل�ات الطاقةالبیئة

إستهالك الطاقة
المسح الضوئي 24 وا�

الجاهز�ة 7.7 وا�
الس�ون 1.7 وا�

إستعداد ش��ة اإلتصال 2.1 وا�
إ�قاف الطاقة 0.1 وا�

الطاقة الصوت�ة
مسح ضوئي أقل من 62 د�سیبل

بیئة التخز�ن
الرطو�ة 10 - %90 

-20 إلى 60 درجة مئو�ة، 
-4 إلى 140 درجة فهرنهایت

أوضاع توفیر الطاقة
س�ون، إ�قاف الطاقة، تشغیل

أوتومات��ي �عد انقطاع الطاقة،
LCD مؤقت إ�قاف شاشة

بیئة التشغیل
الرطو�ة 20 - %80 ت�ار متناوب: 100-240 فولت، 

60/50 هرتز، ت�ار مستمر:
24 فولت، 1.9 أمبیر

5 - 35 درجة مئو�ة، 41 - 95 
درجة فهرنهایت

 نعمل معك من أجل بیئة أفضل

www.brotherearth.com

 

1 �م�ن استخدام العدد األقصى للصفحات الممسوحة ضوئ�ًا في الشهر لمقارنة متانة التصام�م بین منتجات Brother. للحصول على أقصى عمر للماسح الضوئي، من األفضل اخت�ار ماسح ضوئي �متلك دورة  
  تشغیل تتجاوز ��ثیر متطل�ات المسح الضوئي لد�ك

http://solutions.brother.com على الموقع Brother 2 تحمیل مجاني من مر�ز حلول
3 جم�عها معتمدة �استخدام البرامج القابلة للتحمیل

4 تختلف السعة حسب وزن الورق
Windows 5 فقط

Windows 6 و macOS فقط
7 برنامج تشغیل الماسح الضوئي لدعم ملقمات Windows فقط

8 الدعم الممدد لـ Win7 / Server 2008 SR2/R2 Extended Security Update (ESU) حتى 2023/01/10
9 یتطلب اإلتصال �اإلنترنت

10 یتطلب تفعیل إضافي
carrier ضوئ�ًا (لجانب واحد) �استخدام ورقة ،A3 دون تجاوز ��اس ،A4 11 �م�ن مسح المستندات التي ��اسها أكبر من

12 �م�ن مسح المستندات التي ��اسها أطول من A4. عند استخدام (TWAIN، ISIS) من Brother للمسح الضوئي بدقة 200 نقطة في البوصة، ��ون الطول األقصى للمسح الضوئي هو 5,000 مم

إن م�ادرتنا الخضراء �س�طة في Brother. فنحن نسعى جاهدین لتحمل 
المسؤول�ة، والتصرف �إحترام ومحاولة إحداث فرق إ�جابي للمساعدة في بناء 

.Brother Earth مجتمع �م�ن تحقیق التنم�ة المستدامة ��ه. نسمي هذا النهج

جم�ع المواصفات صح�حة وقت الط�اعة وهي 
عرضة للتغییر. Brother هي عالمة تجار�ة مسجلة 

لـ .Brother Industries Ltd. إن أسماء منتجات 
الطرازات هي عالمات تجار�ة مسجلة أو عالمات 

تجار�ة للشر�ات الخاصة بها.

+971 4 8150500

1


