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WorkCentre 6400  
multifunctionele 
kleurenprinter
Volledig functionaliteit in 
een compacte machine

Xerox® WorkCentreTM

6400 
A4
Multifunctionele  
kleurenprinter 
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Uw processen 
eenvoudiger gemaakt 
•  Op maat gemaakt voor uw 

documentenstroom. Het Xerox® 
Extensible Interface Platform® 
(EIP) maakt gepersonaliseerde 
en vereenvoudigde workflows 
mogelijk die voldoen aan uw 
unieke bedrijfsomstandigheden. 
Met behulp van standaard 
webontwikkelingtools kunnen 
interne ontwikkelaars op maat 
gemaakte servertoepassingen 
bouwen die gebruikers direct 
vanuit het aanraakscherm  
kunnen openen.

Ga naar www.xerox.com/eipinfo 
voor meer informatie.

•  Complete scanfuncties. 
Inclusief een breed scala aan 
documentrouteringmogelijkheden 
waardoor vaker voorkomende 
opdrachtprocessen kunnen 
worden geautomatiseerd. Sla 
scans op in een openbare of 
persoonlijke map op de harde 
schijf met scannen naar Mailbox. 
Stuur bestanden naar een vooraf 
toegewezen ‘thuisbestemming’ 
met Scan to Home. Scan 
bestanden rechtstreeks naar 
e-mailadressen of sla ze op 
een centrale server op met 
netwerkscannen.

•  Sla documenten die  
regelmatig worden geprint op. 
Deze worden op de machine zelf 
gedeeld en kunnen later opnieuw 
worden geprint.

•  Converteer papieren 
documenten naar op tekst 
doorzoekbare PDF’s. Voor 
eenvoudig archiveren,  
organiseren en zoeken.

Een krachtpatser geschikt voor 
vele gebruikers
Van de geavanceerde netwerkfuncties tot 
de snelle werkingssnelheden (tot 30 ppm in 
kleur/35 ppm in zwart-wit), het WorkCentre 6400 
is speciaal gemaakt voor grote werkgroepen.

•  Multi-tasking. Toegang tot alle functies 
van kopiëren, scannen of faxen via het 
voorpaneel van de machine, zelfs wanneer 
andere opdrachten worden geprint. Besteed 
uw waardevolle tijd aan uw werk en niet  
aan het op uw beurt wachten.

•  Nooit wachten op een wachtende 
opdracht. De exclusieve functie Print-
around detecteert opdrachten die wachten 
op missende media en print de volgende 
opdracht in de wachtrij. 

All-in-one eenvoud 
Het WorkCentre 6400 biedt u de  
functies die essentieel zijn in een 
gebruiksvriendelijk pakket.

•  Bediening op de machine zelf is intuïtief. 
Dankzij de pictogrammen en helpfuncties 
op het kleurenaanraakscherm van meer  
dan 20 cm. Het deelt dezelfde eenvoud  
als waar onze grotere Xerox® machines  
om bekend staan.

•  Eenvoudig vervangen van 
verbruiksartikelen. Toners zijn vooraf 
geïnstalleerd en zijn eenvoudig te vervangen 
dankzij de gemakkelijk toegankelijke 
voorklep en u wordt via e-mail op de hoogte 
gesteld als de toner bijna op is.

•  Functionaliteit voor automatisch 
dubbelzijdig printen. Dit betekent  
dat het papiergebruik op kantoor voor 
kopiëren, printen en het ontvangen van 
faxen verminderd.

•  Gebruik reguleren en kosten beheersen. 
Stel limieten en beperkt de toegang tot 
kleur. Genereer gebruiksrapporten voor 
analyse- en factureringsdoeleinden.

•  Gemakkelijke scanroutering. Met behulp 
van de LDAP-functie wordt het scannen  
met uw netwerkadresboek geïntegreerd.

•  Efficiënte finisher (standaard op 6400XF). 
Niet uw documenten of staffel uw  
opdrachten zodat u deze zo weg  
kunt pakken.

Xerox® WorkCentre™ 6400  
multifunctionele printer
Verhoog de productiviteit van uw kantoor. We hebben alle functionaliteit van 
onze afdelings multifunctionele systemen genomen en deze in een ultraproductieve 
A4-printer ingebouwd. De print-, scan-, fax- en kopieerfuncties zijn naadloos in deze 
printer geïntegreerd met slimme beheertools, zodat het werk voor drukke kantoren 
met hoge kleurvolumes eenvoudiger wordt.

WorkCentre 6400  
Feiten op een rij
•   30 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit
•   Tot 2400 x 600 dpi
•   Standaard automatisch dubbelzijdig 

kopiëren/printen in kleur
•   Echte Adobe® PostScript® 3™,  

PCL 5c en PCL 6

Printen / kopiëren /  
scannen / faxen

216 x 356 mm

ppm kleur30
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Handige bediening op de machine zelf. Eenvoudig 
te lezen en te navigeren. Het grote kleurentouchscreen 
leidt u door zelfs de meest complexe handelingen.
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Kies voor een bureau- of vrijstaand 
model dat handig dicht bij gebruikers 
kan worden geplaatst.

1
Het Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) is 
een softwareplatform binnen het WorkCentre 6400 
waarmee gepersonaliseerde oplossingen kunnen 
worden gemaakt die gebruikers kunnen openen vanuit 
het aanraakscherm. Dankzij deze toepassingen kunt 
u uw bestaande databases optimaal benutten en 
voldoen aan uw specifieke bedrijfsuitdagingen.

2
De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 
50 vel scant dubbelzijdige documenten in formaten tot 
216 x 356 mm.

3
Dankzij de glasplaat van 216 x 356 mm kunt u ook 
documenten die groter zijn dan A4 eenvoudig scannen.

4
Met de interne harde  schijf van 80 GB kunt u meer 
opdrachten tegelijkertijd uitvoeren op de machine. 
Gebruik de functie Taak opslaan om regelmatig 
gebruikte documenten beschikbaar te houden om snel 
opnieuw te kunnen printen.

Ingebouwde beveiliging
Vertrouwelijke documenten blijven 
vertrouwelijk dankzij geavanceerde 
beveiligingsfuncties:

•  Een printopdracht kan in de wachtrij 
worden gehouden totdat een pincode 
wordt ingevoerd, waarna de opdracht 
wordt vrijgegeven om te printen. 

•  Gegevens in het geheugen van de 
machine kunnen automatisch na elke taak 
of op verzoek worden vernietigd.

•  Er kan een wachtwoord verplicht worden 
gesteld voordat inkomende faxen kunnen 
worden geprint of verwijderd en uw privacy 
wordt beschermd door een blokkering  
voor junkfaxen.

•  Dankzij verificatie wordt onbevoegde 
toegang tot de machine voorkomen en 
met ondersteuning voor 802.1X wordt de 
machine op het netwerk beveiligd. 

•  Ondersteunt IPsec voor zowel IPv4 als IPv6 
voor verbeterde beveiliging.

•  Met het Secure Access Unified ID-
systeem® (optioneel) kunnen gebruikers bij 
het WorkCentre 6400 inloggen met hun 
ID-kaart, waardoor er veilig toegang kan 
worden geboden tot functies die moeten 
worden bijgehouden voor accounting of 
wettelijke vereisten.

5

Handmatige invoer voor 100 vel.
6

Standaardlade voor 500 vel.
7

Twee extra laden voor 500 vel (standaard op  
XF-configuratie).
8

De onderzetkast heeft een opslagruimte voor toner en 
media (standaard op de XF-configuratie).
9

De Finisher sorteert en niet sets van maximaal 
30 pagina’s. Beschikbaar voor zowel bureau- als 
vrijstaande modellen. Heeft uitvoerlade voor 600 vel.

Xerox® WorkCentre™ 6400 Configuraties

WorkCentre 6400S

•  Automatisch dubbelzijdig  
kopiëren/printen/scannen

•  Invoercapaciteit van 600 vel
•  Kleurenscan naar e-mail,  

scannen naar netwerk

WorkCentre 6400X

6400S, plus:
•  Ingebouwde fax, LAN-fax, 

internetfax en ondersteuning 
voor serverfax

WorkCentre 6400XF

6400X, plus:
•  Totale capaciteit invoer 1.600 vel
•  Finisher voor 600 vel met 

nietfunctie voor 30 vel
•  Console met opslagruimte

Opties

•  Extra laden voor 500 vel

•  Finisher voor nieten van 30 vel

•  Console met opslagruimte

•  Draadloze netwerkadapter

•  Foreign Device interface
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®

Multifunction Device
CCD – 035

 
Snelheid

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Tot 30 ppm in kleur / 35 ppm in zwart-wit (A4)

Duty cycle1 Maximaal 120.000 pagina’s per maand

Mediadoorvoer
Papierinvoer Standaard

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 50 vel; afwijkende formaten van: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm; gewicht: 50 tot 105 g/m2

Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten van: 97 x 147 mm tot 216 x 356 mm
Lade 2: 500 vel; formaat: A4 (210 x 297 mm)

 Optioneel Lade 3 en lade 4: 500 vel; formaten: A4, B5 Standaard

Papieruitvoer 500 vel, automatisch dubbelzijdig

Afwerking Optioneel Finisher: lade voor 600 vel, nieten van 30 vel Standaard

Printen
Eerste pagina binnen 16 seconden

Printresolutie Tot 2400 x 600 dpi

Processor/geheugen 800 MHz / 1 GB plus harde schijf van 80 GB

Printertalen PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Aansluitingen USB 2.0 (alleen voor printen), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 en IPv6

Printfuncties Automatisch dubbelzijdig, pagina’s met afwijkende afmetingen, N-up, banner, inlegvellen, voorbladen, boekjes maken, gespiegeld printen, sorteren, 
watermerken, schaling, Print-around, voorbeeldset, beveiligd printen, uitgesteld printen, opgeslagen opdracht

Kopiëren Copy snelheid per minuut : 7.5

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Kopieerfuncties Automatisch dubbelzijdig, sorteren, verkleinen/vergroten van 25 tot 400%, lichter/donkerder, boekjes maken, voorbladen, inlegvellen, annotaties, Bates 
Stamping, scheidingsvellen tussen transparanten, Multiple-up, taak opbouwen, voorbeeldkopie, kopieerinstellingen opslaan

Fax
N.v.t.

Embedded fax2, LAN-fax, internetfax, netwerkserverfax

Faxfuncties Tot 600 x 600 dpi (superfijne) resolutie, filter voor junkfaxen, mailboxen en polling, beveiligd faxen, 
uitgesteld verzenden, snelkiesnummers (maximaal 200), groepskiezen

Scannen
Scanbestemmingen Scannen naar mailbox, scannen naar e-mail, scannen naar bestand, Scan-to-home

Scanfuncties Tot 600 x 600 dpi, bestandsindelingen: PDF, op tekst doorzoekbare PDF, TIFF, Multi-page TIFF, JPEG; Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition  
(1 licentie van PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Accounting Job-based Accounting, Xerox® Standard Accounting

Beveiliging Schijf overschrijven, opdracht overschrijven, schijfencryptie, 802.1X, beveiligd printen, verificatie, beveiligd faxen

Garantie Eén jaar on-site3

1 Op producten gekocht onder een ‘PagePack’-overeenkomst zit geen garantie. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket. 
2 Analoge telefoonlijn vereist. 
3 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

Machinebeheer
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Printerdrivers
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
versie 10.3 en hoger, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, 
Red Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express 
Driver®

Ingebouwde lettertypen
141 PostScript lettertypen, 81 PCL lettertypen

Mediadoorvoer
Handmatige invoer (enkelzijdig): 60 - 210 g/m2 
Laden 2,3,4 (enkel- en dubbelzijdig): 60 - 90 g/m2 

Dubbelzijdig printen: 60  - 150 g/m2 
Soorten media:normaal papier, transparanten, zwaar/
omslagpapier, glanzend papier, etiketten, enveloppen

Kleurnormen
PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, Xerox kleurcorrectie

Omgevingscondities
In bedrijf: 10º tot 32º C; in opslag: -20º tot 40 º C; relatieve 
luchtvochtigheid: 15 tot 85%; in opslag: 10 tot 95%; 
geluidsniveau: geluidsvermogen: bij printen: 56,8 dB(A), 
stand-by: 37,3 dB(A); geluidskracht: bij printen: 7,294 B, 
stand-by: 5,106 B

Elektrische gegevens
Stroom: 220–240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik:  
stand-by: 161 W; bij printen: 802 W; spaarstand: 26 W 

Afmetingen (B x D x H)
6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; gewicht: 59 kg;  
6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm; gewicht: 110 kg

Afmeting verpakking (B x D x H):
6400S/6400X: 760 x 650 x 883 mm;  
6400XF: 1.118 x 770 x 1.458 mm

Normen
FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-merk van toepassing 
op richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC, 
gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Meegeleverde toners
In het WorkCentre 6400 zijn tonercartridges geïnstalleerd.

Verbruiksmaterialen en opties
Printcartridges:1

Standaardcapaciteit cyaan: 8.000 pagina’s 106R01320
Standaardcapaciteit magenta: 8.000 pagina’s 106R01321
Standaardcapaciteit geel: 8.000 pagina’s 106R01322
Hoge capaciteit zwart: 12.000 pagina’s 106R01316
Hoge capaciteit cyaan: 16.500 pagina’s 106R01317
Hoge capaciteit magenta: 16.500 pagina’s 106R01318
Hoge capaciteit geel: 16.500 pagina’s 106R01319

Imaging Units:2

Imaging Unit cyaan: 30.000 pagina’s 108R00775
Imaging Unit magenta: 30.000 pagina’s 108R00776
Imaging Unit geel: 30.000 pagina’s 108R00777
Imaging Unit zwart: 30.000 pagina’s 108R00774

Afvalcartridge: 22.000 pagina’s elk (2 stuks) 108R01368
220V fuser: 150.000 pagina’s 115R00060
Foreign Device interface 097S03872
Console met opslagruimte 097S04552
Invoerlade voor 500 vel 097S03874
Finisher 097S03875
Draadloze netwerkadapter 097S03741
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition  

(5 gebruikers) 301K23502

© 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® en  
WorkCentreTM zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Bijgewerkt 1/14            W64BR-01DF

Wilt u meer weten? Bezoek ons op www.xerox.com/office

1  Gemiddelde standaardpagina’s. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Dit varieert op basis van beelden,
   dekkingsgraad en printmodus. 
2  Aantal pagina’s bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 5 A4-pagina’s. Aantal pagina’s hangt af van hoe lang de opdracht 

duurt, het papierformaat en de richting.
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