
Повече възможности 

PDS-5000F   PDS-6000F

   

С автоматично листоподаващо устройство и 
документно стъкло имате повече възможности за 
сканиране в офиса

за сканиране



   

Повече възможности

PDS-5000F  PDS-6000F

За професионално сканиране

За по-големи и разнообразни 
задачи.

Бързо и лесно сканиране на 
документи.

100
80

за професионално сканиране
Новата серия скенери на Brother Ви предлага освен стандартното автоматично 
листоподаващо устройство и документно стъкло в едно. Бързо и лесно сканирате големи 
обеми документи или книжки, списания и брошури. Безпроблемно работите с хартията, по-
ефективни сте и пестите време и средства.  

* PDS-6000F

SHEET
ADF

• PDS-6000F скорост на автоматично двустранно цветно сканиране до 80 стр/
мин (160ipm) 

• PDS-5000F скорост на автоматично двустранно цветно сканиране до 60 стр/
мин (120ipm)

• Скорост на сканиране от стъклото на скенера 1.5 сек.
• Сканиране от стъклото на скенера на износена хартия, брошури, списания, 

захванати документи и снимки. Сканиране към и-мейл / изображение / OCR 
/ файл / FTP / мрежа / SharePoint / приложение / устройство

• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0 
• LED подсветка за енергийна ефективност

ADF за 100 листа Скорост до 80 стр/мин 



Повече възможности за сканиране

Бързите, настолни документни скенери от Brother, серия PDS-5000F / 6000F съчетават в 
себе си най-новите технологии с нужните за бизнеса функции. Работа с разнообразни медии, 
включително такива с тегло от 28 до 400 gsm и пластични карти с дебелина до 1.25 мм. 
Директно сканиране на смесени документи за пестене на време и увеличаване на 
продуктивността.  

За всички потребители За всички отдели

Вграденото документно стъкло на скенера дава възможност за сканиране на различни 
материали, неудобни или невъзможни за сканиране през ADF. За сканирането на лични 
карти, износена хартия,  подвързани или захванати документи вече не е нужно да търсите 
професионални услуги или да обикаляте цялата сграда, за да стигнете до специализирания 
скенер - с PDS скенерите на Brother сканирате всичко нужно, докато седите удобно на 
собственото си бюро.

Професионално Сканиране



Ултразвуков 
сензор за хартията

Подобрени  поемащи 
ролки

PDS-5000F  PDS-6000F

Допълнителни функции за сканиране

Функциите за обработка на изображенията създават ясни, четливи документи, намаляват 
размера за по-лесно споделяне и правят съдържанието чисто за печат, подобрявайки 
OCR функцията (Optical Character Recognition). Това означава по-малко прекарано време в 
подготовка на документите и фокусиране върху основното в бизнеса.

Ултразвуков сензор, който предотвратява 
сканирането на повече от един лист 
при подаването на хартията, за да сте 
сигурни, че няма да имате пропуснати 
страници.

Функции за обработка на изображението

Грижат се за подаването само на един 
лист хартия, за да няма пропуснато 
съдържание и спомагат за плавния и 
бърз процес на сканиране на цялата 
документация.





Обработка на изображението

Файлове с много страници (само от 
стъклото на скенера)
Извършване на различни операции наведнъж: 
разделяне, събиране, автоматично изправяне, 
изрязване и завъртане на сканираните 
документи и запазване в един файл при 
сканиране от стъклото на скенера.

Пропускане на празна страница
Засичане и автоматично премахване на празната 
страница, като така се намалява размера на 
документа. 

Премахване на цветен фон
Премахване на нежелани цветове, гънки и сенки 
при сканирането.

Корекция на цветовата гама
Когато изображенията не са ясни или текста не 
е четлив, поради плътността на цвета те могат 
да се осветят или затъмнят в зависимост от 
изображението.

Премахване на цвят
Премахване на червени, зелени или сини 
цветове или фонове за по-ясен и четлив текст.

Автоматично откриване на цвят
Елиминиране на необходимостта от сортиране 
на документите или ползване на разделителни 
листове. 

Промяна на цвета
Възможност за промяна на цветовете при 
сканиране в три формата - цветно, черно-бяло 
и сиво.

Филтриране
Премахване на маркери и петна за чисто и 
ясно изображение. 

Изчистване на ръбове
Премахване на нежеланите ръбове за 
изчистване по границата на листа и сканиране 
без светлосенки в края.

Автоматично завъртане на изображението, 
изрязване, обръщане
Подчертайте сканираните документи за 
професионален завършек.



Софтуер

OmniPage SE 18

Отстраняване на перфорация
Премахване на перфорацията за чисто 
сканиране на страниците.

Разделяне на изображение
Сканиране и разделяне на единична страница 
в отделни изображения за споделяне или за 
гледане като отделни файлове.

Сканиране 2 в 1 
Двустранно сканиране на документ и 
запазването му като една страница за по-лесен 
и бърз преглед.

Персонализирана информация
Добавяне на персонализирана информация 
към документа.

B

A A

B

#1

Barcode детектор
Засича и разпознава баркод информация 
върху всички сканирани документи, като 
премахва нуждата от ръчно сортиране на 
хартията. 

Windows

TWAIN, WIA, ICA, SANE
Стандартни драйвери за лесно интегриране 
в системи и решения.

Иновативен OCR софтуер за създаване 
на дигитални документи с възможност за 
търсене и лесна обработка и съхранение 
на документи в облака.

DS Capture, Presto! PageManager 9.

Button Manager V2, DS Capture, Nuance 
OmniPage SE 18.

Mac

All specifications correct at time of printing.



Контакт:

Спецификации PDS-5000F и PDS-6000F
Общи

Сензор за изображение - двоен CCD скенер с автоматично поемане, единичен CCD на документното стъкло

Памет - 512MB

Дисплей - 16 x 2 реда LCD

Боравене с хартията
Капацитет на ADF 1 - 100 листа

Тегло на хартията8 - 28 до 400 gsm, до 1.25 мм за пластични карти6

Размер на документа за ADF9 - Минимум: 51 x 54 мм, Максимум: 216 x 356 мм

Размер на документа при сканиране на дълга хартия - 200 dpi: 5994 мм, 300 dpi: 2664 мм, 600 dpi: 666 мм

Сензори за хартията7 - сензор за засядане на хартията, ултразвуков сензор за двойно подаване на хартията

Сканиране

Оптична резолюция - 21 00 dpi

PDS-5000F Скорост двустранно сканиране (A4) черно-бяло/цветно - 60 стр/мин/120ipm (300dpi)

PDS-6000F Скорост двустранно сканиране (A4) черно-бяло/цветно - 80 стр/мин/160ipm (300dpi)

Функции Сканиране към3

Функции Обработка на изображението

Скенер - Автоматично изрязване, авто. изрязване за стъклото на скенера, авто. завъртане, пропускане на празна страница

Софтуер - Автоматично откриване на цвят, авто. завъртане на изображението, Баркод детектор, премахване на цветен фон, 
премахване на цвят, продължително сканиране, филтриране, добавяне на персонализирана информация към документа, 
премахване на петна, изчистване на ръбовете, промяна на цвета, отстраняване на перфорация, разделяне на изображенията, 

Системни изисквания

Windows - Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8® или по-нова. Mac - OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x или по-нова

и-мейл / OCR / файл / FTP / мрежа / SharePoint /приложение / устройство

Размер на документа за стъклото на скенера - 216 x 356 мм

Linux - Ubuntu 12.4, 14.04, 14.10, Linux Mint 13, 17, 17.1, Debian 7.0,8.0,RHEL 6,7, CentOS 6.6,7.1, Fedora 20,21, OpenSUSE 13.2

Сертификати
WHQL

Свързаност

USB 3.0 (USB 2.0 също налично)

Софтуер и драйвери

Windows - TWAIN 2.2 driver, ISIS driver, WIA driver, Button Manager V2, DS Capture, Nuance OmniPage SE 18. 
Mac5 - TWAIN 2.2 driver, ICA driver, DS Capture, Presto! PageManager 9. Linux5 - SANE driver

Скенер

Размери - затворена изходяща тава: Ш 323 x Д 613 x В 263 мм. отворена изходяща тава: Ш 323 x Д 824 x В 476 мм. Тегло: 9.92 кг.

1: Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията, 2: Изисква определени режим и носител, 3: Изисква софтуер дошъл в комплект със скенера, 4: 
Windows само, 5: Опционално за сваляне от Brother Solutions Centre http://support.brother.com, 6: Поддържа ISO7810 (релефни карти), 7: С изключение на стъклото 
на скенера, 8: Ограничението в теглото на хартията се отнася само за ADF. Няма ограничения, когато се ползва стъклото на скенера. 9: Минималният размер на 
хартията  при сканиране се отнася само за ADF. Няма ограничения, когато се ползва стъклото на скенера.

Скорост сканиране от стъклото на скенера - (A4) черно-бяло/цветно - 1.5 сек. (300dpi)

Консумация на ел. енергия - сканиране: 53W режим Готовност: 17.6W режим Sleep: 2.7W Изключен: 0.3W  

Работна среда - Температура 5C - 35C, Влажност 20% - 80%

Брадър Централна и Източна Европа ГмбХ
жк. София Парк, Търговска зона, 
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 / Уеб-сайт: www.brother.bg

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.


