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Solução de grandes formatos 
incrivelmente flexível e com a 
dimensão perfeita. 
A Solução de Grandes Formatos Xerox 6204® é rápida e acessível, facilitando 
a impressão, cópia e digitalização de um vasto leque de documentos de 
grande formato com elevada qualidade. Imprime e copia até 5 folhas A1 por 
minuto - um tempo óptimo para uma impressora relativamente pequena. A 6204 
possui opções de digitalização que convertem documentos complexos para formato 
electrónico, podendo estes depois ser arquivados em qualquer local da sua rede. 
Para além disso, o nosso toner inovador e nova tecnologia de tambor, geram uma 
fantástica qualidade de imagem a 600 x 600 dpi quer na cópia quer na impressão. 
Até mesmo os utilizadores casuais irão achar os seus menus intuitivos e a interface 
táctil simples e fácil de usar. 

A 6204 possui inúmeras funções potentes, 
enquanto que a sua pequena dimensão 
exige pouco espaço. Ela é ideal para 
escritórios com pouco espaço ou estaleiros.  
Integra-se no seu actual workflow com um 
esforço mínimo, o que significa que o irá 
ajudar a aumentar a sua produtividade de 
forma rápida e sem problemas. 

Desempenho extraordinário
A 6204 produz consistentemente até 
5 impressões A1 por minuto, usando 
tecnologias de tambor e toner, que geram 
escalas de cinza e sólidos extremamente 
uniformes em dimensões até 914mm de 
largura e até 15 metros de comprimento. 
Desfrute de capacidades potentes de cópia, 
com uma escolha de funções tais como 
conjuntos separados ou nove níveis de 
densidade de cópia e poupe tempo com 
a função Job Recall.  A 6204 possui uma 
flexibilidade melhorada na digitalização. 
Permite-lhe converter ficheiros digitalizados 
para formatos como TIFF ou PDF que podem 
ser partilhados, armazenados ou impressos 
em qualquer local da sua rede. 

Fiabilidade incrível 
O design da 6204 assenta na tecnologia 
comprovada da Xerox, proporcionando uma 
fiabilidade incrível dia após dia. 

Concebida para trabalhar ao seu 
ritmo
Escolha a solução Xerox 6204 que melhor 
se adapta ao seu trabalho específico 
e requisitos de workflow.

•  Apenas impressora. Gera uma 
extraordinária qualidade de imagem 
e grande produtividade num pequeno 
espaço - tudo por um preço acessível.

•  Apenas copiador. Disponibiliza 
capacidades de cópia através de menus 
intuitivos e de uma interface fácil de 
utilizar.

•  Copiador/Impressora Digital. Com várias 
capacidades e workflows de impressora e 
copiador activados.

•  Impressora/Copiador digital com 
o Sistema de Digitalização de Grandes 
Formatos. Acrescenta capacidades 
significativas de digitalização com opções 
para digitalizar a cores.

Apenas impressora Apenas copiador Copiador/impressora digital Copiador/Impressora digital com 
o Sistema de Digitalização de 
Grandes Formatos



Menus simples e 
intuitivos maximizam 
a produtividade de 
qualquer workflow.

Uma pequena dimensão 
e percurso de papel 
com saída pela frente, 
permitem colocar a 
6204 em praticamente 
qualquer local.

Para uma maior 
funcionalidade, existem 
opções scan-to-mailbox, 
FTP ou impressora 
remota.

O controlador FreeFlow® 
Accxes® oferece 
potência e flexibilidade.   

As digitalizações 
são melhoradas e 
optimizadas usando 
automaticamente de-
skewing e de-speckling.

A 6204 pode ser 
totalmente actualizada, 
melhorando as suas 
funções e desempenho 
à medida que as 
necessidades da sua 
empresa aumentam.

Obtenha imagens nítidas e 
legíveis, impressão após impressão
Pode contar com detalhes exactos e nítidos 
mesmo nos trabalhos de engenharia ou 
arquitectura mais complexos. 

O controlador com a tecnologia 
adequada às suas necessidades
O controlador FreeFlow Accxes adiciona 
funções que melhoram a produtividade, 
fazendo da 6204 uma solução versátil. 

•  Simultaneidade – Recebe e rasteriza um 
trabalho, imprime, digitaliza, recupera 
uma digitalização e visualiza o Utilitário 
Web de Gestão de Impressoras tudo em 
simultâneo.  

•  Software de cliente fácil de usar – Utilize 
ferramentas como o utilitário de envio 
de documentos que tornam mais simples 
a impressão de trabalhos complexos. 

•  Mapeamento/rotação automática 
de suportes – Cópia ou impressão de 
qualquer imagem para qualquer papel 
alimentado.

•  Cópia a partir de memória – Reimpressão 
do último trabalho digitalizado sem ter que 
digitalizar de novo.

•  Cópia de prova – Imprima parte de uma 
imagem para verificação, sem ter que 
imprimir todo o documento. 

•  Sobreposição da imagem do disco – 
Os ficheiros de imagem são eliminados 
automaticamente para uma maior segurança.

•  InstantAccxes – Arraste e largue 
documentos para as pastas de trabalho, 
obtendo um workflow optimizado a partir 
de qualquer local na rede. 

•  TotalAccxes – Digitalize documentos 
usando o scanner integrado, ou o Sistema 
de Digitalização de Grandes Formatos 
e imprima para uma impressora remota 
seleccionada.

O suporte total de que necessita
Suportamos a sua solução na íntegra, 
desde a impressora até aos suportes de 
impressão e consumíveis. A nossa premiada 
rede mundial de técnicos de assistência, 
está sempre pronta para o ajudar a tirar 
o máximo partido da sua solução Xerox 
e a fazer crescer o seu negócio.

Concebida para aplicações de 
grandes formatos exigentes, como 
estas:

• Plantas de arquitectura ou construção

•  Produções para arquitectura ou 
engenharia

• Esquemas 

•  Diagramas eléctricos (exemplo: 
cablagens)

• Mecânica 2D

• Modelação de sólidos

• Mecânica 3D

• Científico/Médico 

• Mapas sísmicos 

• GIS/Mapas
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Motor de impressão
Processamento/Imagem
•  LED Xerográfico
Velocidade do motor
•  2,36 ips (60 mm/s)
Impressões/minuto
•  4 impressões A1; 5 impressões A1 Opcional
FPOT
•  Controlador integrado: 25 seg (A1)
• Controlador  FreeFlow® Accxes®: 25 seg (A1)
FCOT
•  Controlador integrado: 25 seg (A1)
•  Controlador FreeFlow Accxes: 25 seg (A1)
Número máximo de cópias
•  Controlador integrado: 99
•  Controlador FreeFlow Accxes: 999
Tempo de aquecimento
•  2,75 minutos
Abastecimento de papel
•  1 rolo (standard); 2º rolo (opcional)
•  Insersor de folhas soltas (standard)
Dimensão na saída
•  Mínima: 297 mm de largura 
•  Máxima: 914 mm de largura
•  Máximo Long-Plot: 15 m
Resolução
•  600 dpi
Níveis de cinzento
•  256
Interface do Utilizador
•  Ecrã táctil

Suportes de impressão
Tipo de suportes de impressão
•  Papel, vegetal, película
Tipos e gramagens 
•  Papel: 60-110 g/m²
•  Papel vegetal: 90-112 g/m²
•  Película: 75-100 micron (4 mil)

Scanner
Velocidade do scanner
•  3,0 ips (76,2 mm/s)
Resolução do scanner
•  600 dpi
Escalas de cinza
•  256
Dimensão máxima de documentos alimentados
•  Dimensão de alimentação 965,2 mm x 15 m
•  Largura da área de imagem 914,4 mm
Espessura máxima dos documentos
•  3,2 mm
Separação electrónica
•  Controlador integrado: 99 
•  Controlador FreeFlow Accxes: 999 
Redução/ampliação
•  25-400% em incrementos de 0,1% 
Scan-to-Net
•  Opcional

Bandeja recepção do scanner
•  Opcional

Sistema de Digitalização Xerox Wide 
Format
Velocidade do scanner
•  2,0 ips (50,8 mm/s) standard 
•  4,0 ips (101,6 mm/s) opcional
•  7,3 ips (185,4 mm/s) opcional apenas em 

Scan-to-Net 
Resolução do scanner
•  Até 600 dpi
Escalas de cinza
•  256
Cor (opcional)
•  Cor a 24-bit 
Dimensão máxima de documentos alimentados
•  Dimensão de alimentação 1066,8 mm de largura 

x 30,5 m
•  Dimensão de alimentação 914,4 mm de largura 

x 30,5 m
Espessura máxima dos documentos
•  12,7 mm
Registo
•  Centro
Separação electrónica
•  999 
Redução/ampliação
•  25-400% em incrementos de 0,1% 
Scan-to-Net 
•  Opcional
Formatos Scan-to-Net
•  PDF, CALS e TIFF (apenas Linha ou escala de 

cinzas), TIFF e JPG (cor opcional)
Scan-to-FTP
•  Opcional
As opções incluem 
•  Bandeja de recepção, Empilhador de folhas planas 

(até 100 originais), Scan-to-print 

Finalização
Empilhador
•  Empilhador com saída frontal
Capacidade do Empilhador
•  20 A1
Dobragem
•  Gera Butterfly Folder opcional;  

Capacidade de saída para 25 impressões A0

Controlador FreeFlow Accxes
Interno
•  2 GB de memória ou mais
•  Disco rígido de 80 GB ou superior
•  Disco rígido opcional de 80 GB amovível 
Portas
•  Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE1394 (apenas 

scanner), Serial RS232 (apenas para serviço) 
e USB 2.0 (apenas interface do dispositivo)

Protocolos de rede
•  TCP/IP; LPR

Formatos de dados
•  Standard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (emulação HP 

750C), TIFF 6.0 (incluindo LZW), JPEG, C4, CALS 1 e 
2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Nível 1 com ATA 
ext.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data 
Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact 
Raster)

•  Opcional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF 
(v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Contabilização de trabalhos (opcional)
•  Contabilização de digitalização/cópia e impressão
Sobreposição de imagem (opcional)
•  Elimina os dados para uma maior segurança
Aplicações
•  FreeFlow® Accxes® Document Submit 
•  FreeFlow Accxes Document Retrieve 
•  Utilitário para gestão de impressoras na Web
•  Utilitário para gestão de contas
Funções
•  Impressão, cópia e digitalização para ficheiro (com 

opções seleccionadas) em simultâneo
•  InstantAccxes (submissão de Hot Folder)
•  TotalAccxes (impressão para impressora remota)
•  Digitalização para PDF de várias páginas (com 

opções seleccionadas)
•  Digitalização para TIFF de várias páginas (com 

opções seleccionadas)
Drivers da impressora
•  Versões a 32-bit e 64-bit (x64) do Windows® XP, 

Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows 
Server® 2008

•  Drivers de impressora AutoCAD® através de 
AutoCAD 2009; incluídos no AutoCAD apenas para 
sistemas 510, 6030/50, 721 

Drivers de impressora opcionais
•  Adobe PostScript 3 para versões a 32-bit e 64-bit 

(x64) do Windows XP, Windows Vista, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008

Requisitos Eléctricos
•  220-240V, 10 amp

Requisitos de espaço
Largura, Profundidade, Altura, Peso
Impressora 6204 com controlador integrado
1310 mm, 560 mm, 1090 mm, 235 kg
Impressora 6204 com FreeFlow Accxes Controller
1425 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg
Impressora/Copiador 6204 com controlador 
integrado
1310 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg
Impressora/Copiador 6204 com FreeFlow Accxes 
Controller
1425 mm, 560 mm, 1090 mm, 243 kg
Sistema de Digitalização Xerox Wide Format
2565 mm, 1937 mm, 1168 mm

Especificações da Solução de Grandes Formatos Xerox 6204®
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