
Segít a folyamatok optimalizálásában: 

•	Kétoldalas	szkennelési	mód
•	USB-ről	tölthető
•	Windows® és Mac kompatibilitás
•	Akár	600	x	600	dpi
•	Kompakt	méret
•	Professzionális	szoftverrel	szállítva	

A	DS-720D	duplex	-	kétoldalas	 
-	funkciójával	gyorsan,	hatékonyan	 
és könnyedén végezheti el a szkennelési 
feladatokat. A digitalizált anyagokat 
megoszthatja kollégáival és áttekinthetően 
rendszerezheti.	Az	eszköz	USB-n	keresztül	
laptopról tölthető és számos hasznos 
szofver segít a hatékony munkavégzésben.

DS-720D 

MÉG TÖBB
HATÉKONYSÁG

KÉTOLDALAS
SZKENNELÉSSEL!



Gyors és hatékony 

•		Szkennelési	sebesség	akár	7.5	lpp	(8	mp/oldal)	színesbe	
és monoba egyránt

•		Kétoldalas	szkennelési	sebesség	akár	5	lap/perc,	 
10	kép/perc	(12mp/oldal)	színesbe	és	monoba	egyránt

•		Szkennelés:	e-mailbe,	fájlba,	alkalmazásba,	nyomtatóra,	
megosztott	hálózati	mappába,	OCR-be,	FTP-re,	 
SD	kártyára,	felhőbe	és	SharePoint®	-ba

•  Szkennelhet névjegyet, plasztik kártyát, igazolványt, 
fényképet és blokkokat akár A4 méretig kétoldalasan

Kompatibilitás

•		A	TWAIN	driver	segítségével	többféle	dokumentum	
menedzsment rendszerbe zökkenőmentesen 
integrálható

Könnyed használat

• Egyetlen gombnyomással indítható szkennelés 
•	Az	eszköz	töltése	USB-n	keresztül	lehetséges

Kompakt

• Kis	méret	290.5(szé)x66.9(mé)x40.7(ma)	mm 
•	Mindössze	500gr

Kiváló minőség

•	Akár	600	x	600	dpi 
•  Szkennelje dokumentumait kiváló minőségű 

fájlokba és tárolja felhőben

A	stílusos	és	kompakt	megjelenésű	DS-720D	 
számos hasznos funkcióval rendelkezik.  
A normál dokumentumok mellett akár  
plasztik kártyát, receptet, névjegykártyát  
is szkennelhet kétoldalasan.

Kétoldalas szkennelés, 
gyorsabb munkavégzés!

Kiemelt tulajdonságok:

Kétoldalas szkennelés

Kompakt USB-ről	tölthető Kimagasló  
minőség



Gyors, megbízható 
és hasznos 
funkciókkal felszerelve!

Hatékony szoftverek,
egyszerűbb 
munkafolyamatok:

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)

Dokumentum menedzsment program, amely lehetővé 
teszi	a	PDF	dokumentumok	létrehozását	és	szerkesztését
Microsoft®	SharePoint® használatával.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac) 

Névjegykártya	szkennelése	és	exportálása	közvetlenül	
Microsoft® Outlook®-ba	és	egyéb	névjegy	nyilvántartó
rendszerekbe.

A	DS-720D	számos	olyan	szoftverrel	
büszkélkedhet, amelyek tökéletes 
megoldást nyújtanak a dokumentum 
menedzsmenthez és fokozzák 
a	hatékonyságot.	Irodán	kívüli	környezetben	
is letöltheti a szükséges anyagokat 
és megoszthatja azokat kollégáival, ezáltal 
is fejlesztve a kommunikációt és a közös 
munkavégzést, valamint csökkentve a papír 
cipeléséből adódó kellemetlenségeket.

Button Manager V2 (Windows®)

Beállíthat többféle szkennelési opciót a direkt szkennelési 
gomb használatával.

DSmobile Capture (Windows® és Mac) 

Egy segédprogram, amellyel rögzítheti és megtekintheti 
szkennelt dokumentumait mobil szkenneréről.

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)

Szkennelés és a digitalizált fájlok rendszerezése. 
Fájlok	áttekintése,	szerkesztése,	e-mailben	küldése	vagy
mentés	kereshető	PDF,	HTML,	RTF,	vagy	TXT	fájlokba.



Kapcsolat:

Brother International Hungary Kft.
1146 Budapest Hungária krt. 179-187.
Telefon: +36 1 382-7450 Fax: +36 1 382-7455
www.brother.hu
A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak.
A Brother a Brother Industries LTD. bejegyzett márkaneve.
A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.

1A szükséges szoftver a készülékkel együtt szállítva

Képszenzor  Dual CIS (Contact Image Sensor)
Papír szenzor  Optikai fotó szenzor
Interfész Hi-Speed USB 2.0

Standard mono & színes  
szkennelési sebesség 7.5 lap/perc (8mp/oldal) A4, 300dpi
2 oldalas standard mono és
színes szkennelési sebesség  5 lap/perc; 10 kép/perc (12 mp/oldal) A4, 300dpi
Optikai felbontás  akár 600 x 600 dpi
Interpolált felbontás  1200dpi
Színmélység  48-bit belső & 24-bit külső
Szürkeárnyalat  256 féle
Támogatott fájl formátumok JPEG, TIFF, BMP, GIF, (PNG csak Button Manager esetén) és 
 PDF (standard, kereshető)
Szkennelés  e-mailbe, fájlba, alkalmazásba, nyomtatóra, megosztott hálózati mappába,
 OCR-be, FTP-re, felhőbe és SharePoint®1-ba

Képszenzor  Dual CIS (Contact Image Sensor)
Papír szenzor  Optikai fotó szenzor
Interfész Hi-Speed USB 2.0

ÁLTALÁNOS

Standard mono & színes  
szkennelési sebesség 7.5 lap/perc (8mp/oldal) A4, 300dpi
2 oldalas standard mono és
színes szkennelési sebesség  5 lap/perc; 10 kép/perc (12 mp/oldal) A4, 300dpi
Optikai felbontás  akár 600 x 600 dpi
Interpolált felbontás  1200dpi
Színmélység  48-bit belső & 24-bit külső
Szürkeárnyalat  256 féle
Támogatott fájl formátumok JPEG, TIFF, BMP, GIF, (PNG csak Button Manager esetén) és 
 PDF (standard, kereshető)
Szkennelés  e-mailbe, fájlba, alkalmazásba, nyomtatóra, megosztott hálózati mappába,
 OCR-be, FTP-re, felhőbe és SharePoint

SZKENNELÉS

SZKENNER DRIVEREK
Windows®  TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP)
Macintosh  TWAIN (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux  TWAIN és szkennelési alkalmazások

SZOFTVER WINDOWS®-HOZ

DsmobileCapture  Könnyen használható szkennelési szoftver
Button Manager V2  Szkennelés egyetlen gombnyomással e-mailbe, fájlba,
 alkalmazásba, mappába, FTP-re vagy nyomtatóra
NuanceTM PaperPortTM 12SE Dokmentumok szkennelése, megosztása, keresése és renszerezése PC-n
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Névjegykártya menedzsment megoldás

SZOFTVER MAC-HEZ

DsmobileCapture  Könnyen használható szkennelési szoftver
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Névjegykártya menedzsment megoldás
NewSoft® Presto!®

PageManager 9  Dokumentum menedzsment és megosztó program

PAPÍR KEZELÉS
Papír bemenet  1 lap
Papír  méretek 55mm - 215.9mm széles és 90mm - 812.8mm hosszú
Duplex papír  méretek 55mm - 215.9mm széles és 90mm - 406.4mm hosszú
Papír súlya  60 g/m2 - 105 g/m2 között

SÚLY ÉS MÉRETEK
Dobozzal  354(szé)x254(mé)x70(ma) mm, 1180gr
Doboz nélkül  290(szé)x66.9(mé)x40.7(ma) mm, 500gr

KÖRNYEZET

 

A Brother Solutions Center oldalon további részletes információkat és hasznos technikai
támogatásokat talál, ahonnan kézikönyveket, illesztő programokat és frissítéshez
szükséges eszközöket tölthet le.
Kérjük, látogasson el támogatói oldalunkra: solutions.brother.com

SZKENNELÉS
Szkennelje dokumentumait
kereshető PDF fájlba.

ARCHIVÁLÁS
Archiválja dokumentumait
a szkennerhez tartozó
szoftverek segítségével.

KERESÉS
Gyorsan és könnyedén
visszakeresheti dokumentumait
szerkesztés vagy áttekintés céljából,
megosztáshoz és nyomtatáshoz.

DS-720D technikai specifi káció

FOKOZZA IRODAI HATÉKONYSÁGÁT

AA AA AA

Energiaszükséglet  USB 5V DC
Energiafogyasztás szkenneléskor  2,5W
Energiafogyasztás készenlét  1W
Hangnyomás szint 
(aktív módban) 50dB


