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Uproszczone procesy 
•  Korzystaj bez ograniczeń. 

Urządzenie WorkCentre 6400 
skonstruowano w oparciu o Xerox 
Extensible Interface Platform™ (EIP), 
internetową technologię open source 
umożliwiającą dodawanie aplikacji 
w celu uzyskania łatwego dostępu 
z poziomu ekranu dotykowego. Na 
przykład, oprogramowanie Scan to 
PC Desktop® (opcjonalnie wersja 
profesjonalna) łatwo łączy się 
z EIP i oferuje dostosowane menu 
skanowania pasujące do Twojego 
specyficznego obiegu dokumentów.

•  Pełne funkcje skanowania.  
Szeroki zakres możliwości skanowania 
i rozsyłania dokumentów. Przechowuj 
zeskanowane pliki w publicznym lub 
prywatnym folderze na dysku twardym 
dzięki funkcji skanowania do skrzynki. 
Wysyłaj pliki do zdefiniowanych 
wcześniej jako „macierzyste” 
lokalizacji dzięki funkcji skanowania 
do właściwego katalogu. Skanuj pliki 
bezpośrednio do adresów e-mail lub 
przechowuj je na centralnym serwerze 
dzięki opcji skanowania sieciowego.

•  Automatyzacja powtarzalnych 
zadań. Osiągnięta dzięki 
automatycznemu wysyłaniu 
skanowanych dokumentów do 
określonych wcześniej folderów na 
komputerze lub jako załączniki do 
wiadomości e-mail dzięki wygodnym 
szablonom skanowania.

•  Przechowywanie często 
drukowanych dokumentów.  
Są one przechowywane bezpośrednio 
na urządzeniu celem ich późniejszego 
wydruku.

•  Konwersja dokumentów 
papierowych do plików PDF 
z możliwością wyszukiwania.
Umożliwia łatwą archiwizację, 
organizowanie i wyszukiwanie. 

Drukowanie/kopiowanie/
skanowanie/faksowanie

216 x 356 mm

str./min kolor (A4)30

Urządzenie wielofunkcyjne  
Xerox WorkCentre 6400
Popraw wydajność Twojego biura. Kluczowe dla biura cechy naszych 
systemów wielofunkcyjnych umieściliśmy w WorkCentre 6400. Urządzenie łączy 
w sobie funkcje drukowania, skanowania, faksowania i kopiowania oraz oferuje 
inteligentne rozwiązania do zarządzania w celu ułatwienia pracy w biurze przy 
obsłudze dużych ilości kolorowych dokumentów.

Workcentre 6400
30 str. na min. kolor/35 str. na • 
min. tryb czarno-biały (A4)
Rozdzielczość do 2400 x 600 dpi• 
Standardowe automatyczne • 
kopiowanie/drukowanie 
dwustronne w kolorze
Obsługa True Adobe• ® 
PostScript® 3™, PCL 5c i PCL 6

Wydajne urządzenie 
umożliwiające dzielenie zasobów
Dzięki zaawansowanym funkcjom sieciowym 
umożliwiającym uzyskanie duże szybkości (do 30 
str./min w kolorze i 35 str./min w czerni i bieli), 
urządzenie WorkCentre 6400 jest stworzonena 
miarę potrzeb dużych grup roboczych.

•  Wielozadaniowość. Dostęp do samoobsługowego 
kopiowania, skanowania i faksowania w każdej 
chwili, nawet jeśli drukowane są inne zadania. 
Wykorzystaj swój cenny czas pracując, zamiast 
czekać na swoją kolej.

•  Nie musisz czekać na wykonanie zadania. 
Funkcja „Print Around” wykrywa zadania 
drukowania wymagające dodatkowych 
zasobów (np. specjalny rozmiar papieru) 
i drukuje kolejne zadanie będące w kolejce. 

Wielofunkcyjność i prostota 
WorkCentre 6400 dostarcza kluczowych dla 
biznesu narzędzi w łatwym w użyciu pakiecie.

•  Intuicyjna łatwość użytkowania.  
Kolorowy ekran dotykowy (203 mm) z ikonami 
i ekranami pomocniczymi. Urządzenie cechuje 
się tą samą łatwością użytkowania, którą mogą 
się poszczycić inne urządzenia firmy Xerox.

•  Łatwa wymiana materiałów 
eksploatacyjnych. Tonery są fabrycznie 
zainstalowane, a ich wymiana jest błyskawiczna 
dzięki prostemu mechanizmowi. Urządzenie 
wysyła wiadomości e-mail powiadamiające o 
niskich poziomach materiałów eksploatacyjnych.

•  Automatyczne funkcje dwustronne. Dzięki 
temu kopiowanie, drukowanie i faksowanie 
pochłaniają mniejsze ilości papieru.

•  Kontroluj użytkowanie urządzenia i koszty. 
Wyznacz limit dostępu dla użytkowników do 
funkcji kopiowania i faksowania oraz kontroluj 
dostęp do wydruku w kolorze. Twórz raporty 
użytkowania w celu analizy i rozliczeń.

•  Proste wysyłanie dokumentów 
skanowanych. Wsparcie protokołu LDAP 
umożliwia integrację skanowania z sieciową 
książką adresową.

•  Wydajny finiszer (standard w 6400XF). 
Zszywa Twoje dokumenty lub sortuje zadania 
offsetowe, zapewniając wygodę obsługi.

•  Dodawanie adnotacji, edytowanie 
i organizowanie. Skanuj dokumenty z grafiką 
dzięki Scan to PC Desktop® SE Personal Edition 
(standard). Konwertuj skanowane dokumenty 
do formatów edytowalnych, takich jak 
Microsoft® Word® i Excel®.
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Konfiguracje WorkCentre® 6400

Opcje

•  Dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy

•  Finiszer ze zszywaczem na 30 arkuszy

• Podstawa z szafką 

• Bezprzewodowy adapter sieciowy

• Interfejs urządzeń zewnętrznych

WorkCentre 6400S

•  Automatyczne kopiowanie/
drukowanie/skanowanie dwustronne

•  Pojemność zasobników 
do 600 arkuszy

•  Skanowanie w kolorze do wiadomości 
e-mail, skanowanie do sieci

WorkCentre 6400X

6400S plus:
•  Wbudowany faks, faks LAN, 

faks internetowy i obsługa 
serwera faksu

WorkCentre 6400XF

6400X plus:
•  Pojemność zasobników 

do 1 600 arkuszy
•  Finiszer na 600 arkuszy 

z możliwością zszywania 
30 arkuszy

•   Podstawa z szafką 

Wbudowane funkcje 
bezpieczeństwa
Dokumenty poufne pozostają tajne dzięki 
zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa:

•  Zadanie drukowania może być 
zatrzymane w kolejce do chwili 
wprowadzenia numeru PIN. 

•  Drukowane lub kopiowane prace mogą 
zostać nadpisane (zamazane).

•  Możliwość ustawień wymagających 
wprowadzenie hasła przed drukowaniem lub 
usunięciem przychodzących faksów, a filtr 
niechcianych faksów chroni prywatność.

•  Uwierzytelnianie uniemożliwia 
nieupoważniony dostęp do 
urządzenia, a obsługa 802.1X 
zabezpiecza urządzenie w sieci. 

•  Obsługuje IPSec dla IPv4 i IPv6, aby 
zapewnić większe bezpieczeństwo.

•  Funkcja Secure Access Unified ID 
System (opcjonalna) umożliwia 
użytkownikom logowanie się do urządzenia 
WorkCentre 6400 przy wykorzystaniu 
identyfikacyjnych kart pracowniczych/
studenckich, zabezpieczając dostęp do 
funkcji, które muszą być kontrolowane ze 
względu na konieczność dokonania rozliczeń.

Wygodna obsługa. Łatwy w odczycie i nawigacji duży 
ekran dotykowy prowadzi użytkownika przez nawet 
najbardziej złożone czynności.

Wybór modelu nabiurkowego 
lub z podajnikami i podstawą 
umożliwia wygodną lokalizację 
urządzenia blisko użytkowników.
1

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) 
jest platformą oprogramowania wewnątrz 
WorkCentre 6400, która pozwala na dostęp do 
spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio 
z ekranu dotykowego. Rozwiązania te 
mogą usprawnić istniejące bazy danych 
i pomóc w realizacji celów firmy.

2
Automatyczny dupleksowy podajnik 
dokumentów na 50 arkuszy skanuje dwustronne 
dokumenty o rozmiarze do 216 x 356 mm.

3
Możliwość skanowania dokumentów 
formatu A4 bezpośrednio z szyby.

4
Wbudowany dysk twardy o pojemności 
80 GB pozwala na wykonanie większej ilości 
zadań. Skorzystaj z funkcji Save Job, aby 
mieć szybki dostęp do często używanych 
dokumentów i możliwości ich wydruku.

5

Podajnik boczny na 100 arkuszy.
6

Standardowy zasobnik na 500 arkuszy.
7

Dwa dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy 
(standard w konfiguracji XF).
8

Podstawa obejmuje szafkę do 
przechowywania toneru i innych materiałów 
(standard w konfiguracji XF).
9

Finiszer sortuje i zszywa zestawy do 
30 stron. Dostępny zarówno w modelach 
nabiurkowych jak i wolnostojących. Zawiera 
zasobnik wyjściowy na 600 arkuszy.



WorkCentre® 6400

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.xerox.com
1  Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19798. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.
2  Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o średnie zadanie druku 3 stron formatu A4. Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału.

© 2009 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie treści niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody firmy Xerox Corporation jest zabronione. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® 
oraz znak sphere of connectivity są znakami towarowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 
towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższy produkt spełnia 
wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej produktów. ENERGY STAR oraz ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią 
własność odpowiednich producentów. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 5/09 W64BR-011A

Zarządzanie urządzeniem
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Sterowniki druku
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X wersja 10.3 
i wyższe, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, 
Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Obsługa czcionek
141 czcionek PostScript, 81 czcionek PCL

Obsługa materiałów
Podajnik boczny 1: 60-210 g/m2; podajnik boczny 1 
(dupleks): 60-150 g/m2; zasobniki 2, 3, 4: 60-90 g/m2;  
typy materiałów: gładki papier, folie, karton/okładka, 
materiały błyszczące, etykiety, koperty

Standardy koloru
Symulacje kolorów jednolitych zatwierdzone przez 
PANTONE® Colour, technologia korekcji koloru firmy Xerox

Środowisko pracy
Podczas pracy: 10º do 32º C; przechowywanie: -20º do 40º C; 
wilgotność względna: 15% do 85%; przechowywanie: 10% 
do 95%; poziom hałasu: Poziom ciśnienia akustycznego: 
drukowanie: 56,8 dB(A), tryb czuwania: 37,3 dB(A); moc 
akustyczna: drukowanie: 7,294 B, tryb czuwania: 5,106 B

Instalacja elektryczna
Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz; zużycie energii:  
W stanie gotowości: 161 W; drukowanie: 802 W;  
tryb oszczędzania energii: 26 W; zgodność z ENERGY STAR®

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; ciężar: 59 kg; 6400XF: 
1 008 x 588 x 1 166 mm; ciężar: 82 kg

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.):
6400S/6400X: 769.6 x 650.2 x 878.8 mm;  
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certyfikaty
FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE na zgodność 
z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, 
Lista UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Zestaw zawiera:
WorkCentre 6400 zawiera zainstalowane kasety z tonerem 
(wydajność druku 64001 dla CMY i 12 000 1 dla czerni)

Wyposażenie dodatkowe i opcje
Kasety z tonerem:1

Standardowa wydajność – cyjan: 6 000 stron 106R01320
Standardowa wydajność – magenta: 6 000 stron 106R01321
Standardowa wydajność – yellow: 6 000 stron 106R01322
Duża wydajność – czarny: 12 000 stron 106R01316
Duża wydajność – cyjan: 16500 stron 106R01317
Duża wydajność –  magenta: 16500 stron 106R01318
Duża wydajność – yellow: 16500 stron 106R01319

Bębny (imaging units)2 

Bęben (imaging unit) – cyjan: 30 000 stron 108R00775
Bęben (imaging unit) – magenta: 30 000 stron 108R00776
Bęben (imaging unit) – yellow: 30 000 stron 108R00777
Bęben (imaging unit) – czarny: 30 000 stron 108R00774

Kaseta na zużyty toner:  
12 000 stron każda (ilość 2) 108R01368 
Fuser 220V: 140 000 stron 115R00060
Interfejs urządzeń zewnętrznych 097S03872
Podstawa 097S03873
Zasobnik na 500 arkuszy 097S03874
Finiszer 097S03875
Bezprzewodowy adapter sieciowy 

– europejski konwerter napięcia 097S03741
– brytyjski konwerter napięcia 097S03742

Scan to PC Desktop
–  Edycja profesjonalna dla małych  

przedsiębiorstw (5 stanowisk) 097S03910

Szybkość
WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Do 30 str. na min. kolor/35 str. na min. tryb czarno-biały (A4)

Cykl roboczy Do 120 000 str./miesiąc*

Obsługa papieru Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm; gramatura: 50 do 105 g/m2

Podajnik boczny 1: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 97 x 147 mm do 216 x 356 mm
Zasobnik 2: 500 arkuszy; rozmiary: A4 (210 x 297 mm)

Pojemność wejściowa W standardzie

Opcjonalnie Zasobniki 3 i 4: 500 arkuszy; rozmiary: A4, B5 W standardzie

Pojemność wyjściowa 500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne

Wykańczanie Opcjonalnie Finiszer: Zasobnik na 600 arkuszy, zszywanie po 30 arkuszy W standardzie

Drukowanie
Czas drukowania pierwszej strony Do 16 sekund

Rozdzielczość wydruku do 2400 x 600 dpi

Procesor/pamięć 800 MHz / 1 GB plus dysk twardy 80 GB

Języki opisu strony PCL® 5c, PCL 6,  Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Możliwość podłączenia USB 2.0 (tylko do druku), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 i IPv6

Funkcje drukowania Automatyczne dwustronne, niestandardowe rozmiary strony, N-w-1, banery, wstawki, okładki, tworzenie broszur, obraz lustrzany, sortowanie, 
znaki wodne, skalowanie, funkcja Print Around, zestaw próbny, bezpieczne drukowanie, drukowanie z opóźnieniem, zapisywanie zadań

Kopiowanie
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania Automatyczne dwustronne, sortowanie, zmniejszanie/powiększanie od 25% do 400%, rozjaśnianie/przyciemnianie, tworzenie broszur, okładki, 
wstawki, adnotacje, oznaczenia Bates, separatory przeźroczy, wiele stron na jednym arkuszu, próbka kopiowania, zapis ustawień kopiowania

Faksowanie
nie dotyczy

Wbudowany faks, faks LAN, faks internetowy, obsługa sieciowego serwera faksu

Funkcje faksowania Do rozdzielczości 300 x 300 dpi (najwyższa rozdzielczość), filtr niechcianych 
faksów, skrzynki, odbieranie faksów, bezpieczny faks, wysyłanie z opóźnieniem, 

szybkie wybieranie numeru (do 200), wybieranie grupowe

Skanowanie
Miejsca docelowe skanowania Skanowanie do skrzynki, do wiadomości e-mail, pliku, do folderu macierzystego

Funkcje skanowania Do 600 x 600 dpi, formaty plików: PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, TIFF, wielostronicowy TIFF, JPEG;  
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 stanowisko PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Rozliczanie Rozliczanie w oparciu o zadania, Funkcja Xerox Standard Accounting

Bezpieczeństwo Nadpisywanie dysku, nadpisywanie zadania, szyfrowanie dysku, 802.1X, bezpieczne drukowanie, uwierzytelnianie, bezpieczny faks

Gwarancja Dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji

*Równomierne rozłożenie obciążenia pracą w ciągu 30 dni.




