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Dwustronny, przenośny 
skaner dokumentów

Ciesz się skanowaniem, zapisywaniem i udostępnianiem 

plików, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze czy w 

podróży. Zarządzanie dokumentami i ich wyszukiwanie 

nigdy nie było prostsze.

Ciesz się skanowaniem gdziekolwiek jesteś

Model DS-740D został zaprojektowany z myślą o elastyczności, dlatego też może być zasilany z laptopa przez port 

USB 3.0. Teraz możesz zabrać go ze sobą i skanować w najbardziej dogodnym dla Ciebie miejscu.

Wygoda i oszczędność miejsca

Skaner jest mały i kompaktowy, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. 

Zakrzywiona ścieżka podawania papieru powoduje, że za skanerem nie trzeba zostawiać dodatkowego miejsca, aby 

umożliwić dokumentom przejście przez urządzenie. Skanowany dokument przesuwa się po górnej powierzchni skanera i 

wraca do użytkownika.

Różne rodzaje dokumentów, wysokiej jakości rezultaty

Urządzenie DSmobile zostało zaprojektowane z myślą o skanowaniu szerokiej gamy dokumentów, w tym formatu 

A4, dowodów osobistych i paragonów, czyniąc je autentycznym partnerem w pracy.

Wbudowany dedykowany system rolek sprawia, że dokumenty są płynnie podawane, a cyfrowe pliki są za każdym 

razem wysokiej jakości.

Najważniejsze 

cechy:

DSmobile DS-740D

• Łatwe skanowanie z prędkością do 15 stron na minutę

• Zasilanie bezpośrednio z portu USB 3.0

• Zakrzywiona ścieżka podawania papieru – oszczędność miejsca

• Proste skanowanie dokumentów A4, paragonów i dowodów osobistych

• Wiodące w branży oprogramowanie

• Szybkie, dwustronne skanowanie dokumentów



Dane ogólne Technologia

Podwójny CIS

(Contact Image Sensor)

Budowa produktu 

Przenośny skaner z podajnikiem 

na pojedynczy dokument i 

zakrzywioną ścieżką podawania 

papieru

Interfejs lokalny
Super Speed micro USB 3.0 

Typ B lub micro USB 2.0 Typ B

Panel sterowania

Dioda LED, przycisk start/stop

Źródło światła

LED

Skanowanie Prędkość skanowania w trybie 

standardowym (A4) kolor i mono 

(tryb dwustronny)  

Do 15 stron na minutę5

Optyczna rozdzielczość 

skanowania
Do 600 x 600 dpi

Interpolowana 

rozdzielczość skanowania2

Do 1 200 x 1 200 dpi

Głębia kolorów
48 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 

24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

256 odcieni (8 bitów)

Oprogramowanie2 

dla Windows®

iPrint&Scan dla komputerów z 

systemem Windows
iPrint&Scan- prosty w obsłudze 

program do skanowania firmy 

Brother, ułatwiający zarządzanie 

obiegiem dokumentów

Nuance® PaperPort SE 14  

Program do zarządzania 

dokumentami i ich udostępniania

Kofax Power PDF Standard  v3

Edytor plików PDF stworzony 

z myślą o poprawie efektywności 

pracy

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera 

za pomocą komputera

NewSoft® Presto!®  BizCard 6

Kompleksowe rozwiązanie 

do zarządzania kontaktami, 

umożliwiające skanowanie, 

edycję i synchronizowanie 

danych z wizytówek z różnymi 

aplikacjami do zarządzania 

kontaktami

Sterownik skanera Windows®4

TWAIN, WIA

Windows 7, 8.1, 10

(wersja 32 i 64 bitowa)

Windows Server 2019, 2016,

2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x,  

10.14.x, 10.15.x

Linux

SANE

Oprogramowanie2 

dla macOS

iPrint&Scan dla macOS
iPrint&Scan- prosty w obsłudze 

program do skanowania firmy 

Brother, ułatwiający zarządzanie 

obiegiem dokumentów

Zdalna konfiguracja
Umożliwia konfigurację skanera 

za pomocą komputera

NewSoft® Presto!®  BizCard 7

Kompleksowe rozwiązanie 

do zarządzania kontaktami, 

umożliwiające skanowanie, 

edycję i synchronizowanie 

danych z wizytówek z różnymi 

aplikacjami do zarządzania 

kontaktami

Wszystkie specyfikacje są poprawne w 

momencie drukowania i mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym 

Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów 

są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 

znakami towarowymi poszczególnych firm.



Funkcje skanera Obsługiwane formaty plików2  

TIFF (tylko czarno-białe), JPEG 

(skala szarości/kolor), PDF, 

zabezpieczony PDF, podpisany PDF, 

PDF/A-1b, przeszukiwalny PDF

Skanowanie do poczty e-mail2

Skanuj dokumenty i dodawaj 

je jako załączniki w swoim 

kliencie poczty elektronicznej 

przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania

Skanowanie do OCR2

Skanowanie dokumentów 

i wysyłanie ich bezpośrednio 

do edytora tekstu

Skanowanie do pliku
Skanuj dokumenty do plików 

zapisywanych na komputerze 

przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania

Skanowanie do obrazu2

Otwórz skan w swoim ulubionym 

programie do edycji obrazów

Korekta obrazów 

w skali szarości2

Gdy obrazy są słabo widoczne 

z powodu nieodpowiedniej gęstości 

kolorów, można je ściemnić lub 

rozjaśnić, wprowadzając 

odpowiednią wartość

Korekta obrazów czarno-

białych2,3  

Gdy obrazy są słabo widoczne 

z powodu nieodpowiedniej gęstości 

kolorów, można je ściemnić lub 

rozjaśnić, wprowadzając 

odpowiednią wartość

Korekta tonu koloru2  

Funkcja umożliwia dostosowanie 

jasności, kontrastu, cieni, 

rozjaśnień i gammy podczas 

skanowania w kolorze

Usuwanie kolorów2,3

Funkcja umożliwia usunięcie 

ze skanowanego obrazu 

dowolnego odcienia kolorów: 

czerwonego, niebieskiego 

lub zielonego

Podkreślanie krawędzi2,3

Im wyższy poziom, tym 

wyraźniejszy obraz.

Usuwanie śladów dziurkacza2,3  

Możliwość uzyskania czystych 

brzegów strony dzięki usunięciu 

z zeskanowanego obrazu śladów 

po dziurkaczu

Wzmocnienie znaków2,3  

Zwiększ rozdzielczość i gęstość 

tekstu, aby ułatwić jego czytanie

Zamiana czarnego z białym2,3

Obraz będzie skanowany 

z odwróconymi kolorami (czarne 

obszary będą białe, a białe obszary 

będą czarne)

Automatyczne prostowanie6

Funkcja umożliwia prostowanie 

obrazów, które zostały zeskanowane 

pod lekkim kątem

Wykrywanie końca stron  

Funkcja umożliwia wykrycie 

końca strony i automatyczne 

dostosowanie rozmiaru strony, 

gdy długość dokumentu jest 

krótsza niż ustawienie wybrane 

w opcji Rozmiar dokumentu

Automatyczne obracanie 

obrazu2,3  

Dokumenty można podawać 

w dowolnym kierunku. Funkcja 

automatycznie zmieni kierunek 

dokumentu w oparciu o orientację 

tekstu.

Przetwarzanie tła2,3  

Czyszczenie i usuwanie 

z zeskanowanego obrazu 

niepożądanych kolorów, śladów 

zagięć, cieni

Wypełnienie krawędzi2,3

Możliwość określenia obszaru 

oraz koloru obramowania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru2

Ustaw poziom wykrywania, aby
wstępnie posortować dokumenty 

na kolorowe i czarno-białe

Pomijanie pustych stron2

Ustaw czułość wykrywania pustych 

stron w dokumentach w celu 

ich ignorowania podczas skanowania

Ustawienia marginesów2,3

Funkcja umożliwia określenie 

wielkości marginesu na krawędzi 

skanowanego obrazu

Skanowanie ciągłe2

Możliwość kontynuacji skanowania 

przy użyciu tych samych ustawień 

po dodaniu dodatkowych stron

Skanowanie 2 na 12,3

Zapisywanie dokumentów 

dwustronnych w plikach 

jednostronicowych

Skanowanie 1 na 22,3

Ponowne dzielenie zeskanowanej 

strony na dwa pliki zawierające 

po jednym obrazie

Wykrywanie kodów kreskowych3

Funkcja ta pozwala na jednoczesne 

wykrywanie różnego rodzaju kodów 

kreskowych.

Możliwe jest wskazanie obszaru 

na którym będą wyszukiwane kody 

kreskowe lub określenie typu 

wyszukiwanych kodów kreskowych.

Aby korzystać z tej funkcji, wymagana 

jest aplikacja zgodna z protokołem 

wykrywania kodów kreskowych 

TWAIN.

Tryb arkusza prowadzącego2  

Funkcja umożliwia skanowanie 

dokumentów do formatu A3 

(złożonych)

Kompresja JPEG4

Kompresja JPEG pomaga 

zmienić rozmiar pliku obrazu

Wszystkie specyfikacje są poprawne w 

momencie drukowania i mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym 

Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów 

są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 

znakami towarowymi poszczególnych firm.



Obsługa papieru Rozmiary nośników 

Pojedyncza kartka  

Szerokość 50,8 – 215,9 mm  

Długość 86,4 – 1828,8 mm

Zakrzywiona ścieżka papieru

Zwykły papier

Szerokość 74 – 215,9 mm

Długość 105 – 297 mm

Gramatura nośników
35 – 270 g/m2 

(prosta ścieżka papieru)  

52 - 80 g/m2 

(zakrzywiona ścieżka papieru)

Zakrzywiona ścieżka papieru

Paragony
Szerokość 74 – 79,38 mm  

Długość 105 – 355,6 mm

Karta plastikowa
(w orientacji poziomej)  

Szerokość – 85,60 mm  

Długość – 53,98 mm

Grubość nośników
Karta plastikowa do 1,00 mm  

Z wytłoczeniami do 1,24 mm

Ekologia Zasilanie

Zasilanie z magistrali USB

Pobór  mocy   

(podczas skanowania)

2,9 W (USB3.0)

Pobór mocy   

(w trybie gotowości)

1,4 W

Pobór mocy  

(urządzenie wyłączone)

0,01 W

Poziom ciśnienia akustycznego  

Podczas skanowania – 42dB  

W trybie gotowości – niesłyszalne

Poziom mocy akustycznej  

Podczas skanowania – 53 dB

W trybie gotowości – niesłyszalne

Tryb oszczędzania energii
Skaner zużywa mniej energii, 

gdy nie pracuje

Obciążenie Maksymalne dzienne

Do 100 arkuszy

Materiały 

eksploatacyjne 

i akcesoria

Zawartość opakowania  

Skaner DSmobile, podręcznik 

szybkiej obsługi / przewodnik 

bezpieczeństwa produktu, kabel 

USB, gwarancja

Produkt opcjonalny
Arkusz prowadzący (2 szt.) 

Cykl wymiany 500 razy 

Nr kat. CS-A3401

Wymiary i waga Z opakowaniem 

(szer. x gł. x wys.)  

377 x 162 x 76 mm  

998 g

Samo urządzenie 

(szer. x gł. x wys.)

301 x 63 x 45,3 mm 

646 g

1. Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności 

najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania

2. Wszystkie funkcje są obsługiwane po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego na stronie Brother Solutions Centre pod adresemhttp://solutions.brother.com. Bezpłatne oprogramowanie do 

pobrania ze strony Brother Solutions Centre pod adresem http://solutions.brother.com

3. Tylko Windows

4. W środowisku Windows server tylko sterownik skanera

5. Wymagane podłączenie do portu USB 3.0 kablem Super Speed micro USB 3.0 Typ B

6. Skanowanie dokumentów do formatu Legal (300 dpi)

Razem na rzecz lepszego środowiska
Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się 

działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w 

społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brotherearth.com/

