
WorkCentre® 6400 
Echipament multifuncţional 
color format A4

Echipamentul 
multifuncţional color
Xerox WorkCentre® 6400
Toate funcţiile performante 
într-un echipament de birou



Soluţia ideală pentru distribuirea 
informaţiei
Începând de la conectivitatea avansată şi până 
la vitezele rapide de operare (până la 30 ppm 
color / 35 ppm alb-negru), WorkCentre 6400 
este personalizat pentru echipe mari.

•  Multifuncţionalitate. Accesaţi funcţiile 
de copiere, scanare şi fax chiar de 
la echipament oricând aveţi nevoie, 
concomitent cu imprimarea altor lucrări. 
Nu vă pierdeţi timpul aşteptând să vă vină 
rândul la echipament.

•  Nu veţi aştepta după comenzi 
suspendate. Funcţia Print Around identifică 
lucrările a căror imprimare necesită resurse 
suplimentare (o dimensiune specială de 
hârtie, spre exemplu) şi imprimă următoarea 
comandă din şir. 

Simplitate 4 în 1
WorkCentre 6400 vă pune la dispoziţie funcţii 
esenţiale într-un pachet uşor de folosit.

•  Utilizare intuitivă. Datorită ecranului cu 
comandă prin atingere color, de 203 mm 
şi a meniurilor de asistenţă. Este vorba de 
aceeaşi simplitate pentru care sunt renumite 
echipamentele Xerox.

•  Înlocuirea uşoară a consumabilelor. 
Cartuşele de toner sunt deja instalate, iar 
înlocuirea este extrem de simplă datorită 
uşii frontale şi a notificărilor prin email cu 
privire la nivelul redus de toner.

•  Funcţionalitate automată faţă-verso. 
Copierea, imprimarea şi primirea faxurilor 
faţă-verso reduc consumul de hârtie în biroul 
dumneavoastră.

•  Control avansat al costurilor. Limitaţi 
accesul utilizatorilor la funcţiile de copiere 
şi fax, precum şi la modul color. Generaţi 
rapoarte privind utilizarea echipamentului 
pentru analiză şi facturare.

•  Scanare facilă. Funcţia LDAP integrează 
scanarea şi agenda de adrese disponibile în 
reţea.

•  Dispozitiv de finisare eficient (standard 
la 6400XF). Capsaţi documentele şi stivuiţi 
lucrările pentru o manevrare cât mai uşoară.

•  Notaţi, editaţi şi organizaţi. Scanaţi 
documente cu Scan to PC Desktop® SE 
Personal Edition (standard). Transformaţi 
documentele scanate în fişiere editabile, 
precum Microsoft® Word® and Excel®.

Procese simplificate 
•  Transformaţi o imprimantă 

multifuncţională în propriul 
echipament multifuncţional. 
WorkCentre 6400 are la bază 
Xerox Extensible Interface 
Platform™ (EIP), o tehnologie 
inovatoare ce vă permite să 
adăugaţi aplicaţii pentru acces 
rapid chiar de la ecranul cu 
comandă prin atingere. De 
exemplu, aplicaţia Scan to PC 
Desktop® (opţional versiunea 
Professional) este compatibilă cu 
EIP pentru meniuri de scanare 
personalizate pentru fluxurile de 
lucru specifice.

•  Scanare avansată. Include o 
gamă largă de opţiuni pentru 
transmiterea documentelor. 
Salvaţi documentele scanate în 
directoare private sau publice 
pe hard disk cu Scan to Mailbox. 
Trimiteţi fişiere la o destinaţie pre-
alocată cu Scan to Home. Scanaţi 
fişiere direct către adrese de email 
sau salvaţi-le într-un server central 
prin funcţia de scanare în reţea.

•  Automatizaţi procesele 
repetitive. Acest lucru este posibil 
prin direcţionarea automată 
a documentelor scanate către 
directoare pre-definite din 
computerul dumneavoastră 
sau ca ataşamente de email cu 
şabloanele de scanare disponibile.

•  Salvaţi documentele imprimate 
frecvent. Acestea sunt 
disponibile la echipament pentru 
reimprimarea ulterioară.

•  Transformaţi documentele în 
fişiere PDF. Soluţia ideală pentru 
arhivare, organizare şi căutare. 

Echipamentul multifuncţional 
WorkCentre® 6400
Acceleraţi productivitatea în biroul dumneavoastră. Cele patru funcţii esenţiale 
ale sistemelor multifuncţionale folosite în cadrul departamentelor se regăsesc astăzi 
în această imprimantă A4 ultra-productivă. Include imprimare, scanare, fax şi copiere, 
adăugând instrumente inovatoare de management pentru simplificarea activităţii în 
birourile aglomerate.

WorkCentre® 6400 pe scurt
•   30 ppm color,  

35 ppm alb-negru (A4)
•  Până la 2400 x 600 dpi
•   Copiere/imprimare color şi  

faţă-verso automat (standard)
•   Suport Adobe® PostScript® 3™,  

PCL 5c şi PCL 6

Imprimare / Copiere / Scanare/ Fax

216 x 356 mm

ppm color (A4)30



Funcţii de siguranţă integrate
Confidenţialitatea documentelor este 
păstrată cu funcţii avansate de siguranţă:

•  O comandă poate rămâne în şir până 
când este introdus codul PIN ce permite 
imprimarea acesteia. 

•  Imaginile din memoria echipamentului 
pot fi şterse automat după fiecare 
comandă sau la cerere.

•  Introducerea parolei poate fi necesară 
înainte de imprimarea sau ştergerea 
faxurilor primite, iar confidenţialitatea 
este asigurată datorită unui filtru special 
prevăzut în acest sens.

•  Introducerea datelor de autentificare 
previne accesul neautorizat la 
echipament, iar suportul pentru 
protocolul 802.1X securizează accesul la 
echipament în reţea. 

•  Suport IPSec pentru IPv4 şi IPv6 pentru 
un plus de siguranţă.

•  Secure Access Unified ID System 
(opţional) le permite utilizatorilor 
să se autentifice la echipament prin 
intermediul legitimaţiei pentru a avea 
acces sigur la funcţii a căror utilizare 
este contorizată.

Utilizare simplă a echipamentului. Uşor de citit 
şi navigat, ecranul color cu comandă prin atingere 
este foarte util chiar şi în cazul celor mai complexe 
operaţiuni.
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Alegeţi modele de birou sau cu stand 
pentru a aşeza echipamentul cât mai 
aproape de utilizatori.

1
Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) este o 
platformă software integrată în WorkCentre 6400, 
care activează soluţiile personalizate accesibile prin 
intermediul ecranului cu comandă prin atingere. 
Aceste aplicaţii optimizează bazele de date 
existente şi fac faţă provocărilor specifice afacerii 
dumneavoastră.

2
Dispozitivul automat de alimentare duplex de 50 
de coli scanează documente tipărite faţă-verso, cu 
dimensiuni de până la 216 x 356 mm.

3
Platanul de 216 x 356 mm vă permite să scanaţi uşor 
documentele în format Legal.

4
Hard disk-ul de 80 GB permite desfăşurarea mai 
multor activităţi direct de la echipament. Folosiţi 
funcţia Save Job pentru reimprimarea documentelor 
frecvente oricând aveţi nevoie.

5

Tava multifuncţională de 100 de coli.
6

Tava standard de 500 coli.
7

Două tăvi adiţionale de 500 de coli  
(standard la configuraţia XF).
8

Suportul include compartiment pentru depozitarea 
tonerului şi media (standard la configuraţia XF).
9

Dispozitivul de finisare colaţionează şi capsează seturi 
de până la 30 de pagini. Disponibil atât cu modelul 
de birou, cât şi cu cel cu stand. Include tava de ieşire 
cu capacitate de 600 de coli.

Configuraţii WorkCentre® 6400

Opţiuni

•  Tăvi adiţionale de 500 coli

•  Dispozitiv de finisare cu capsare 30 coli

• Stand cu spaţiu de depozitare

• Dispozitiv pentru conectarea în reţele wireless

• Interfaţă dispozitiv extern

WorkCentre 6400S

•  Copiere/imprimare/scanare faţă-
verso automate

• Alimentare 600 coli
•  Scanare color către email,  

scanare în reţea

WorkCentre 6400X

6400S plus:
•  Fax incorporat, LAN Fax, Internet 

Fax şi suport pentru Server Fax

WorkCentre 6400XF

6400X plus:
• Alimentare 1,600 coli
•  Dispozitiv de finisare 600 coli, cu 

posibilitate de capsare 30 coli
•  Stand cu spaţiu de depozitare



WorkCentre® 6400

 
Viteză

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

până la 30 ppm color / 35 ppm alb-negru (A4)

Volum lunar maxim până la 120,000 pagini / lună*

Hârtie  
Alimentare                                Standard

Dispozitiv automat pentru alimentare faţă-verso: 50 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 50 - 105 g/m²
Tava 1: 100 coli; Dimensiuni: 97 x 147 mm - 216 x 356 mm
Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: A4 (210 x 297 mm)

Opţional Tava 3 şi Tava 4: 500 coli; Dimensiuni: A4, B5 Standard

Ieşire 500 coli, faţă-verso automat

Finisare                                  Opţional Dispozitiv de finisare: tavă 600 coli, capsare 30 coli Standard

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 16 secunde

Rezoluţie până la 2400 x 600 dpi

Procesor / Memorie 800 MHz / 1 GB plus 80 GB hard disk

Limbaje de imprimare PCL® 5c, PCL 6,  Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Conectivitate USB 2.0 (doar pentru imprimare), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 şi IPv6

Funcţii imprimare automată faţă-verso, dimensiuni personalizate, N-Up, coli tip banner, inserturi, coperţi, creare broşuri, imagine în oglindă,  
colaţionare, filigran, micşorare/mărire, set de probă, imprimare securizată, imprimare întârziată, lucrare salvată

Copiere  
Rezoluţie 600 x 600 dpi

Funcţii copiere automată faţă-verso, colaţionare, micşorare/mărire 25 - 400%, ajustare luminozitate, creare broşuri, coperţi, inserturi,  
adnotări, separatoare transparente, Multiple-up, construire lucrare, copie de probă, salvarea setărilor de copiere

Fax
NA

fax incorporat, LANfax, Internet Fax, suport pentru Network Server Fax

Funcţii rezoluţie până la 300 x 300 dpi (superfine), filtru împotriva faxurilor nedorite, directoare personale şi 
transmitere de la distanţă, fax securizat, transmitere întârziată,  

numere pentru apelare rapidă (până la 200), numere pentru apelarea grupurilor

Scanare  
Destinaţii de scanare scanare către director personal, scanare către email, scanare către fişier, scanare către director predefinit

Funcţii până la 600 x 600 dpi, Formate de fişiere: PDF, PDF text, TIFF, TIFF multi-pagină, JPEG;  
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (include 1 licenţă PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Contorizare contorizare la nivel de lucrare, Xerox Standard Accounting

Siguranţă suprascrierea datelor, suprascrierea lucrărilor, criptare date, 802.1X, imprimare securizată, autentificare, fax securizat

Garanţie 1 an

* volum de imprimare distribuit uniform pe durata a 30 de zile

Gestionarea echipamentului
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Drivere de imprimare
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X v. 10.3 sau mai nou, 
Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global 
Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Fonturi
141 fonturi PostScript, 81 fonturi PCL

Hârtie
Tava 1: 60 – 210 g/m²; Tava 1 (duplex): 60 – 150 g/m²; Tăvile 2, 
3, 4: 60 – 90 g/m²; Tipuri de media: hârtie, transparente, carduri/
coperţi, hârtie lucioasă, etichete, plicuri

Standarde
Simulări aprobate PANTONE®, Xerox Colour Correction

Mediu de operare
Funcţionare: 10º - 32º C; Depozitare: -20º - 40 º C; Umiditate 
relativă: 15 - 85%; Depozitare: 10 - 95%; Nivel de zgomot: 
Presiune zgomot: Imprimare: 56.8 dB(A), În aşteptare: 37.3 
dB(A); Putere zgomot: Imprimare: 7.294 B, În aşteptare: 5.106 B

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum:  
În aşteptare: 161 W; Imprimare: 802 W; Mod economic: 26 W;  
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; Greutate: 59 kg; 6400XF: 
1,008 x 588 x 1,166 mm; Greutate: 82 kg

Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ):
6400S/6400X: 769.6 x 650.2 x 878.8 mm;  
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certificări
FCC Capitolul 15, Clasa A, FCC Part 68, Însemnul CE aplicabil 
directivelor 2006/95/EC, 2004/108/EC şi1999/5/EC, Listat în UL 
60950-1/CSA 60950-1-03

Conţinutul ambalajului
WorkCentre 6400 include cartuşele de toner instalate 
(6,000 pagini1 pentru CMY şi 12,000 pagini1 pentru negru).

Consumabile şi opţiuni
Cartuşe de imprimare:1

Cyan capacitate standard: 8,000 pagini 106R01320
Magenta capacitate standard: 8,000 pagini 106R01321
Yellow capacitate standard: 8,000 pagini 106R01322
Black capacitate extinsă: 12,000 pagini 106R01316
Cyan capacitate extinsă: 14,000 pagini 106R01317
Magenta capacitate extinsă: 14,000 pagini 106R01318
Yellow capacitate extinsă: 14,000 pagini 106R01319

Cilindri:2 

Cilindru Cyan: 30,000 pagini 108R00775 
Cilindru Magenta: 30,000 pagini 108R00776 
Cilindru Yellow: 30,000 pagini 108R00777 
Cilindru Black: 30,000 pagini 108R00774

Cartuş pentru toner rezidual: 12,000 pagini fiecare (2 buc)
 108R01368  
Cuptor 220V: 140,000 pagini 115R00060 
Interfaţă dispozitiv extern 097S03872
Stand 097S03873
Tavă 500 coli 097S03874
Dispozitiv de finisare 097S03875
Dispozitiv reţea wireless 097S03741
Scan to PC Desktop
  - Professional Small Business Edition (5 licenţe) 097S03910

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500 sau să vizitaţi www.xerox.ro
1  Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare.
2  Număr aproximativ de pagini. Durata de viaţă este declarat în funcţie de o lucrare cu 3 pagini A4. Durata de viaţă poate varia în funcţie de lungimea lucrării, dimensiunea şi orientarea hârtiei.
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