
Řada vysokorychlostních profesionálních skenerů 
Datasheet: PDS-5000 a PDS-6000 

Řada PDS 
Vysokorychlostní profesionální skener dokumentů 

                           Automatický 
    podavač  

                             dokumentů 
                    kapacita 100 listů 

 
 

              Rychlost skenování 
                  60 ppm/80 ppm6 

 

Specifikace:     

     Vysoká kvalita 
 naskenovaných 
 dokumentů 
 

   Automatické 
oboustranné 

  skenování 

Vysoká kvalita 
• Nová řada s vysokou rychlostí skenování přináší 
výkon ve špičkové třídě s rozlišením 600 dpi. 

Pokročilé zpracování obrazu  
• Integrovaná technologie filtrace obrazu nabízí 

novou úroveň výkonu a snižuje čas na zpracování 
dokumentů. 
 
 
Skenování jedním tlačítkem  
• Snadná a rychlá transformace papírových 
dokumentů do digitálních souborů pomocí 
intuitivního ovládacího panelu.  

Kompatibilita 
• TWAIN 2.2 je ovladač skeneru pro celou PDS řadu 

skenerů Brother. Lze jej použít společně s 
přiloženým programem Nuance Omnipage a pro 
vlastní aplikace uživatelů. 

 

Spolehlivost 
• Dvojitý váleček podavače papíru a funkce ochrany 

papíru snižují riziko poškození dokumentu během 
jeho skenování. 

  

Robustnost 
• Dlouhá životnost celého podavače zajistí vysokou 

spolehlivost smíšeného dávkového skenování 
různých typů dokumentů a hmotnosti. 

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků. Windows a logo Window7,Windows8  jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích. Mac OS, logo Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc registrované v USA a dalších zemích.  
. 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 

. 
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Dvojitý CCD snímač automatického podavače 

Vision Max II 

Pole LED 

Super vysokorychlostní USB 3.0 zpětně 
kompatibilní s USB 2.0 

512 MB DDR2 

Podsvícený LCD displej 2 řádky, 16 znaků tlačítka:  
 Funkce, +/-,  Zrušit, Sken,  Zap./vyp 

 

 

 

 

 

 

Až 60 ppm (PDS-5000), až 80 ppm ( PDS-6000)  
(stran za minutu) barevně i mono 

Až 120 stran (60 listů za minutu) (PDS-5000), 
až 160 stran (80 listů za minutu) (PDS-6000), 
barevně i mono 

Až 600 x 600 dpi (bodů na palec) 

48 bitů interně a 24 bitů externě 

256 úrovní 

Skenování dokumentů do přílohy uživatelské 
e-mailové aplikace  

Skenování dokumentů přímo do aplikace  
textového procesoru pro přímou editaci textu  
 
Skenování dokumentů do souboru v počítači  

 Skenování dokumentů do vybrané grafické  
aplikace  

 Nahrání naskenovaných souborů do SharePoint 
 
Skenování dokumentů přímo do konkrétní složky  
uživatelské sítě bez použití PC s Windows  

 Skenování dokumentů do FTP serveru 

Skenování dokumentů a jejich přímý přenos  
do zvolené tiskárny 
 
 
 
 
 

TWAIN, ISIS & WIA (Windows XP®, Windows 
Vista, Windows 7®, Windows® 8 nebo novější) 

TWAIN & ICA 
(Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x nebo novější) 

SANE 
(RedHat9, Ubuntu6.06Ubuntu, Fedora, 
OpenSUSE, Mandriva,Debian)

Certifikace 

WHQL 

KOFAX  

ISIS 

Programové vybavení pro Windows® 

Button Manager V2 

Nuance® Omnipage 18SE  

DS Capture 

Quick scan Pro (zkušební)  

Programové vybavení pro Mac4 

DS Capture 

NewSoft® Presto!® 
PageManager 9®  

Obecné 

Technologie 

Procesor 

Světelný zdroj 

Lokální rozhraní 

Kapacita paměti 

Ovládací panel 

Skenování 

Rychlost jednostranně 
 (A4) 300 dpi 

Rychlost oboustranně 
(A4) 300 dpi 

Optické rozlišení skenu 

Barevná hloubka 

Stupně šedi 

Funkce skeneru1 

Sken do E-mailu 

Sken do OCR 

Sken do souboru 

Sken do aplikace 

Sken do SharePoint3 

Sken do síťové složky3 

(SMB) 

Sken do FTP 

Sken do tiskárny 
 
 
 

Kompatibilita driveru 

Windows® 

Macintosh4 

Linux4 
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Certifikace Windows Hardware Quality Labs 

Certifikován a kompatibilní s oblíbeným 
programem správy dokumentů 

Skenovací rozhraní pro sw aplikace 

Snadné použití programu pro jednodotykové 
skenování poskytuje pokročilé sdílení, zpracování 
obrazu a správu dokumentů   

 

Optické rozpoznávání znaků a správa dokumentů 

Snadno použitelný program skenování 

 

QuickScan je vysoce výkonná obrazová aplikace  
Microsoft® Windows® 
 
 
 

Snadno použitelný program skenování 

Program správy dokumentů a jejich sdílení 

Manipulace s papírem a jeho specifikace 

Vstup5 / výstup papíru 

Rozměr jednoho papíru 

Rozměr více papírů 

Hmotnost papíru 

Rozměr plastové karty 

Tloušťka plastové karty  

Čidlo vícenásobného  
podání 

 
 

Čidlo záseku papíru 

Auto korekce zkosení 

Automatické oříznutí 

Vynechání prázdné stránky 

Rozměry a hmotnost 

Bez obalu 

S obalem 

Zatižitelnost 

Maximální denní 

Až 100 listů 

Šířka 51-218 mm, délka 54-5 994 mm (200 dpi), 
2 664 mm (300 dpi), 666 mm (600 dpi) 

Šířka 51 – 218 mm, délka 54 – 356 mm 

28 g/m2 – 400 g/m2 

Min. 70 – 95 mm, max. 51 – 55 mm 

0,4 mm – 1,25 mm 

   Ultrazvukové čidlo eliminuje riziko záseku   

   dokumentu během skenování  

Ochrana papíru snižuje riziko poškození  

dokumentu při skenování  

Oprava úhlu zkosení (v rozsahu 5 stupňů) 
skenovaných dat 
Detekce konce stránky a nastavení její  
skutečné velikosti, pokud délka dokumentu je  
kratší než zadaná velikost  
Vynechání prázdné stránky / strany  
dokumentu z výsledného skenu 
 
 

 
Š 437 x H 296 x V 320 mm /  6,5 kg 

Š 316 x H 187 x V 183 mm /  4,7 kg 

Až 6 000 listů 
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Vyžaduje software dodávané s přístrojem 
Jen Windows® a Mac® 
Jen Windows® 
Volitelně ke stažení z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 
Maximální hmotnost média pro kapacitu 100 listů v ADF: 80 g/m2 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 

 

Jen PDS-6000 



Zadání čekací výmazu režimu 
kontinuálního snímání 

Dokumenty lze skenovat v libovolné orientaci. 
Automaticky změní směr dokumentu 
na základě orientace textu 
Rozdělení stránky zpět do jednotlivých obrazových 
souborů s jedním obrazem na soubor 
Uložení oboustranných dokumentů  
do jednostránkového obrazového souboru 

Funkce úpravy relativního kontrastu a jasu 
skenovaného obrazu 

Eliminuje potřebu předem rozdělit dávkové 
soubory na barevné a monochromatické 

Jsou-li originální dokumenty kontaminované 
nebo poškozené, obsahující skvrny, bílá místa  
atd., inteligentní nástroj zlepšení obrazu pomůže  
vytvořit ostrý a čistý obraz 

Odstranění všech samostatných odstínů červené, 
modré nebo zelené barvy ve snímaném obrazu    
a zabránění jevu prosvítání 

Odstranění nežádoucích skvrn vytvoří 
jasnější obraz 
Analýza obrazu při skenování na obsah  
barvy pozadí. Tvorba výstupních obrazů  
s fixací nebo odstraněním barvy pozadí 
pro zlepšení čitelnosti a dosažení menší 
velikosti výstupního souboru   
Systém odstranění děrování zajišťuje čisté 
hran obrazu odstraněním stop po děrování  
na stránce dokumentu  
Vyčištění okrajů pro dosažení čistých hran 
bez stínů na naskenovaném obrazu 
Současné uložení jednoho skenu do různých  
formátů. Dokument může být například 
uložený jako monochromatický pro OCR a 
archívní účely a jako plnobarevný obraz 
pro krátkodobé využití 
Elektronický otisk klientských odkazů, počtu 
stran, data a času na naskenované dokumenty  
1D kód:Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, 
EAN-13, ITF (Interleaved 2 of 5), UPC-A, UPC-E, 
Codabar, GS1 DataBar (dříve RSS-14).  
2D kód:Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, 
PDF417 (MicroPDF417 není podporován) 
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Twain – pokročilé parametry (Naming TBD) Prostředí 

Požadavek na napájení 

Spotřeba 
(skenování) 

Spotřeba 
 (připravenost) 

Spotřeba 
 (spánek) 

Spotřeba 
 (vypnuto) 

Úsporný režim 

Akustický tlak 

Režim spánku 

Energy Star  

Dodávka zařízení 

Obsah balení 

Spotřební materiál 
a náhradní díly 

Podávací, reverzní   
a separační váleček 

Nosný list A3 

Kontinuální skenování 

Rotace 

Sken 1 na 2 

Sken 2 na 1 

Nastavení obrazu 

Auto detekce barvy 

Binarizace 

Eliminace barvy 

Odstranění skvrn 

Nastavení pozadí 

Odstranění děrování 

Vyčištění okrajů 

Multi-stream 

Digitální Imprinter 

Detekce čárového kódu 

100 – 240 V 50/60 Hz,  ss 24 V, 2 A 

59 W 

19 W 

1,6 W 

0,3 W 

Ano 

55 dB nebo méně 

Přechod do režimu spánku 0 – 240 minut 

Ano 

PDS skener 

napájecí zdroj, napájecí kabel, USB kabel 

Driver pro Windows® (DVD), Stručný návod 
k obsluze, Příručka bezpečnosti výrobku. 

Životnosti – 200 000 listů (A4) nebo 5 let 
Číslo dílu - PFK-P001 

Životnost – 2 000 použití 
Číslo dílu – CS-P001 

Spolupráce s vámi za lepší životné prostředí  
Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a  
snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného 
rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).  www.brotherearth.com  
 

Změny ve specifikacích a textu vyhrazeny. 
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