
 

 
 
 

Scanner Compacto 
com Conexão Wi-Fi 
ADS-1250W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leve o Scanner com você e digitalize onde for mais conveniente. 

O tamanho compacto e as aplicações simples de fluxo de trabalho do ADS-1250W, 

combinados com sua rápida velocidade de digitalização e recursos de otimização 
de imagem, o tornam perfeito para a casa ou para um pequeno escritório. 

 

 

•  Digitaliza um lado ou ambos os lados de documentos 

coloridos ou em preto e branco, em uma única passada 
e com velocidade de até 25 ppm.1 

•  Digitalização sem fio diretamente para PC e dispositivos 

móveis 3, e mais, interface USB 3.0 para conexões locais. 

•  Suporte à digitalização para múltiplos destinos, incluindo 
2 2 3

 

•  Design compacto e alimentação através da conexão 
USB 3.0 a um notebook ou PC o tornam altamente 

portátil para profissionais em trânsito. 

Arquivo , OCR  , E-mail, Dispositivos Móveis  , Serviços em 

Nuvem 4 e muito mais para ajudar a otimizar seus processos 

de negócios. 

 
 

•  Digitalize documentos, recibos e fotos de até 86,4 cm de 

comprimento facilmente através do alimentador 
automático de documentos com capacidade de até 

20 folhas. 

•  Digitalize para dispositivos móveis3  compatíveis usando o 

app gratuito Brother iPrint&Scan. 
 
 
•  Entrada de cartão exclusivo torna rápida e fácil a digitalização 

de cartões de visita plásticos e/ou de papel. 
 
 

1. Velocidade de digitalização colorida ou monocromá�ca, tamanho carta a 300 dpi. 

2. Quando conectado a um PC com so�ware apropriado instalado. 

3. Requer conexão a uma rede sem fio. 

4. Requer conexão com a internet e conta com o serviço de nuvem desejado. www.brother.com.br  |  

http://www.brother.com.br/


ADS-1250W 
Scanner compacto com Wi-Fi 

 
 
 

Especificações: Suprimentos & Acessórios*: 
 

Tipo de Scanner CIS (sensor de imagem por contato) duplo PUR-2001C* Rolo de Tração (aprox. 100.000 digitalizações) 
 

Interfaces Padrão Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0 SP-2001C* Lâmina Separadora (aprox. 10.000 digitalizações) 
 

Velocidade de Digitalização 

Simplex (apenas um lado) 1 

 
Velocidade de Digitalização 

Duplex (frente e verso) 1
 

 
Capacidade de Entrada 

de Papel (ADF) 

Tamanho do Documento (máx.) 

Tamanho do Documento (mín.) 

Até 25 ppm (em cores e monocromático) 

Até 50 ipm (em cores e monocromático) 

Até 20 folhas 

21,6 (L) x 86,4 (C) cm 

 
5,1 (L) x 7,0 (C) cm 

 

Conteúdo da Caixa: 
 

Scanner ADS-1250W Brother 

 
Adaptador CA 

 
Guia de Configuração Rápida 

 
Cer�ficado de Garan�a 

 
Folha de Registro do Produto 

 
Gramatura 51.8 até 128 g/m² 

 
Display 

Resolução do Scanner (máx.) 

Profundidade de Cor (bit) 

Profundidade de Tons 

de Cinza (bit) 

 
Opções de Digitalização 

 

 
Sistemas Operacionais Compatíveis 

 

 
Compatibilidade com Dispositivos 

Móveis 3 

Interface USB Direta 

Compatibilidade de Driver 

Ciclo de Trabalho Diário 
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Não 
 

Óptica: Até 600 x 600 dpi 

Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi 
 

48 bits (entrada) / 24 bits (saída) 

 
256 níveis 

 
Arquivo 2 , Imagem 2 , OCR 2 , E-mail, Dispositivos Móveis 3 

e Unidade de memória flash USB 
 

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1) 

Mac® OSX v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x 

Linux 
 
Brother iPrint&Scan 
 

 
Sim 

 
TWAIN, WIA, ICA, SANE 

 
Até 1000 digitalizações/dia 

 
Suporte por telefone ou por chat – suporte 

durante toda a vida  ú�l de seu equipamento. 

Na Brother, queremos garan�r que sua 

experiência conosco seja excepcional. 

Visite-nos em www.brother.com.br, onde 

você pode fazer o download dos drivers e so�wares mais 

recentes dos produtos, ver os manuais dos produtos, saber 

como aproveitar ao máximo seu produto com vídeos 

explica�vos e encontrar respostas para as perguntas mais 

frequentes. 
 

 
 

Trabalhando ao seu lado por um meio 

ambiente melhor 
 

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa 

assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando 

fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de 

uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser 

alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.  

www.brotherearth.com 

 

Fonte de Alimentação 

 
Consumo de Energia 

 
Certificação ENERGY STAR® 

Software Incluso 4
 

Garantia 

110-120 V CA (corrente alternada) 
 
Aprox. 9 W (Digitalizando) 

Aprox. 4,2 W (Modo Pronto) 

Aprox. 1,4 W (Modo Sleep) 
 

Sim 

 
Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother iPrint&Scan 

 
1 ano de garantia limitada 

 
 
 
 
 
 
 

 
*   Devem ser adquiridos separadamente. 

Rendimento aproximado de páginas. Pode variar conforme o uso. 
1       Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi. 
2       Quando conectado a um PC com software apropriado instalado. 
3       Requer conexão a uma rede sem fio. 
4       Estes recursos dependem de driver e software baixados. Programas de gerenciamento de documentos podem ser baixados separadamente no site do fabricante. 

Requer conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário para mais informações. 
5       O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother. 

Para obter vida útil máxima, é melhor escolher um scanner cujo ciclo de trabalho diário exceda suas necessidades. 

 
 Todas as marcas  comerciais e marcas  registradas aqui referenciadas são de propriedade de suas respectivas empresas. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc. Todas as especificações estão sujeitas  a alterações sem aviso prévio. 

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

