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WorkCentre 6400 
fargemultifunksjonsskriver
Effektiv bordmodell med 
kraftige funksjoner

Xerox® WorkCentreTM

6400 
A4
Farger
Multifunksjonsskriver 
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Prosessene dine på en 
enklere måte 
•  Skreddersydd for å passe til 

dine dokumentbehov. Xerox® 
Extensible Interface Platform® 
(EIP) muliggjør personaliserte 
og forenklede arbeidsflyter som 
møter dine unike forretningskrav. 
Ved bruk av standard verktøy 
for webutvikling kan dine egne 
utviklere bygge skreddersydde 
serverbaserte applikasjoner som 
brukerne kan få tilgang til direkte 
fra berøringskjermen.

For å lære mer, besøk  
www.xerox.com/eipinfo.

•  Fullfunksjons skanning. 
Inkluderer et bredt spekter 
av muligheter for ruting av 
dokumenter som muliggjør 
automatisering av jobbprosesser 
som gjentas. Lagre innskanninger 
i en offentlig eller privat folder 
på harddisken med Skann 
til postboks. Send filer til en 
forhåndsbestemt “hjemme” 
destinasjon med Skann til 
hjem. Skann filer direkte til 
e-post adresser eller lagre 
dem på en sentral server med 
nettverksskanning.

•  Lagre dokumenter som jevnlig 
skrives ut om igjen. Disse lagres 
direkte på enheten for utskrift om 
igjen senere.

•  Konverter papirdokumenter til 
tekstsøkbare PDFer. Tillater enkel 
arkivering, organisering og søking.

En kraftig enhet utviklet for 
deling
Med avanserte nettverksfunksjoner og raske 
utskriftshastigheter (opp til 30 spm i farger 
og 35 spm i sort/hvitt), er WorkCentre 6400 
skreddersydd for store arbeidsgrupper.

•  Flere oppgaver samtidig. Benytt 
funksjonene for kopiering, skanning eller 
faksing direkte på maskinen når du trenger 
dem, også mens andre jobber skrives ut. 
Bruk den verdifulle tiden din til arbeid, ikke til 
å vente på din tur.

•  Vent aldri på en jobb som holdes 
igjen. Eksklusiv Skriv-rundt funksjon 
oppdager utskriftsjobber som venter på 
tilleggsressurser og skriver automatisk ut 
neste jobb i køen. 

Alt-i-ett enkelhet 
Med WorkCentre 6400 får du de 
forretningskritiske verktøyene du trenger i én 
brukervennlig enhet.

•  Intuitiv direkte betjening. Takket 
være den ikonbaserte 203 mm store 
fargeberøringsskjermen med hjelpeskjermer. 
Den har den samme enkelheten som våre 
større Xerox® enheter er kjent for.

•  Enkelt bytte av forbruksmateriell. Tonerne 
er satt inn på forhånd og bytting er enkelt 
takket være rask tilgang via døren foran. 
E-post varsel sørger for at du vet når 
tonernivåene er lave.

•  Automatisk tosidig funksjonalitet. Betyr at 
kopiering, utskrift og faksmottak reduserer 
bruk av kontorpapir.

•  Reguler bruk og styr kostnader. Sett 
grenser og kontroller tilgang til farger. 
Lag brukerrapporter for analyser og 
faktureringsformål.

•  Skanneruting på en enkel måte. LDAP 
mulighet integrerer skanning med din 
nettverksadressebok.

•  Effektiv etterbehandler (standard på 
6400XF). Stifter dokumentene dine eller 
sideforskyver bunkejobber slik at det er raskt 
og enkelt å ta dem med seg og gå.

Xerox® WorkCentreTM 6400 
multifunksjonsskriver
Slipp løs produktiviteten på kontoret ditt. Vi har tatt de kontorkritiske 
funksjonene på våre store avdelingsrettede multifunksjonssystemer og pakket dem 
inn i denne ultraproduktive A4-skriveren. Sømløs integrasjon av funksjonene for 
utskrift, skanning, faks og kopiering, sammen med smarte administrasjonsverktøy, 
forenkler arbeidet for travle kontorer med høyvolum fargekrav.

WorkCentre 6400 korte fakta
•   30 spm i farger / 35 spm i sort/hvitt
•   Opp til 2400 x 600 ppt
•   Standard automatisk tosidig  

fargekopi / -utskrift
•   Ekte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c og 

PCL 6 støtte

Utskrift / kopi /  
skann / faks

216 x 356 mm

spm farger30
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Brukervennlig betjening på maskinen. Den store 
fargeberøringsskjermen er enkel å lese og bruke, 
og den hjelper deg gjennom de mest komplekse 
oppgaver.
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Velg bord- eller gulvmodeller som  
kan plasseres i behagelig nærhet  
av brukerne.

1
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) er 
en programvareplattform i WorkCentre 6400 
som muliggjør personifiserte løsninger som du 
kan ha tilgang til direkte fra berøringsskjermen. 
Disse applikasjonene kan benytte dine 
eksisterende databaser og møte dine spesifikke 
forretningsutfordringer.

2
50 arks automatisk tosidig dokumentmater  
skanner tosidige dokumenter i formater opp til  
216 x 356 mm.

3
Full 216 x 356 mm glassplate betyr at du enkelt kan 
skanne A4-dokumenter.

4
Med 80 GB intern harddisk kan du håndtere flere 
oppgaver på enheten. Bruk Lagre jobb funksjonen 
for å holde jobber du stadig bruker om igjen lett 
tilgjengelig for rask utskrift.

Innebygget sikkerhet
Konfidensielle dokumenter forblir 
konfidensielle med avanserte 
sikkerhetsfunksjoner:

•  En utskriftsjobb kan holdes igjen i køen 
til en PIN-kode blir tastet inn og jobben 
frigjort for utskrift. 

•  Bildedata i enhetens minne kan slettes 
automatisk etter hver jobb eller nå du 
krever det.

•  Et passord kan kreves før innkommende 
fakser kan skrives ut eller fjernes, og 
et filter mot søppelfaks beskytter mot 
uønsket faks.

•  Autentisering hindrer uautorisert tilgang 
til enheten, og støtte for 802.1X sikrer 
den på nettverket. 

•  Støtter IPSec for både IPv4 og IPv6 for 
forbedret sikkerhet.

•  Secure Access Unified ID System® 
(tillegg) gjør det mulig for brukere 
å logge inn på WorkCentre 6400 
med sitt ID-kort for sikker tilgang til 
funksjoner som bør kunne spores for 
regnskapsmessige og juridiske formål.

5

100 arks flerbruksskuff.
6

Standard 500 arks skuff.
7

To 500 arks tilleggskuffer (standard på XF 
konfigurasjon).
8

Stativ inkluderer skap for lagring av toner og media 
(standard på XF konfigurasjon).
9

Etterbehandleren sorterer og stifter sett opp til 
30 sider. Tilgjengelig både for bord- og gulvmodeller. 
Inkluderer 600 arks utmatingsskuff.

Xerox® WorkCentreTM 6400 konfigurasjoner

WorkCentre 6400S

•  Automatisk tosidig 
kopi/utskrift/skann

•  600 arks innmatingskapasitet
•  Fargeskann til e-post,  

Skann til nettverk

WorkCentre 6400X

6400S pluss:
•  Innebygget faks, LAN faks, 

Internet faks og støtte for 
serverfaks

WorkCentre 6400XF

6400X pluss:
•  1.600 arks papirkapasitet totalt
•  600 arks etterbehandler for 

30 arks stiftemulighet
•  Stativ med lagring

Tillegg

•  500 arks tilleggsskuffer

•  Etterbehandler for 30 arks stifting

•  Stativ med lagring

•  Trådløst nettverksadapter

•  Tredjeparts enhetstilknytning
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Hastighet

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Opp til 30 spm i farger / 35 spm i sort/hvitt (A4)

Driftssyklus1 Opp til 120.000 sider / måned

Papirhåndtering
Papirinnmating Standard

Automatisk tosidig dokumentmater: 50 ark; spesielle formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm; vekt: 50 til 105 gsm
Flerbruksskuff 1: 100 ark; spesielle formater: 97 x 147 mm til 216 x 356 mm
Skuff 2: 500 ark; størrelse: A4 (210 x 297 mm)

 Tillegg Skuff 3 og skuff 4: 500 arks; størrelser: A4, B5 Standard

Papirmottak 500 ark, automatisk tosidig

Etterbehandling Tillegg Etterbehandler: 600 arks skuff, 30 arks stifting Standard

Utskrift
Utskrift av førstesiden Kun 16 sekunder

Utskriftsoppløsning Opp til 2400 x 600 ppt

Prosessor / minne 800 MHz / 1 GB pluss 80 GB harddisk

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

Tilkopling USB 2.0 (kun for utskrift), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 og IPv6

Utskriftsfunksjoner Automatisk tosidig, tilpassede sideformater, N-opp, bannerark, innlegg, omslag, hefteproduksjon, speilbilde, sortering, vannmerker, skalering,  
skriv-rundt funksjon, prøvesett, sikker utskrift, forsinket utskrift, lagret jobb

Kopi 
Kopioppløsning 600 x 600 ppt

Kopifunksjoner Automatisk tosidig, sortering, reduser/forstørr 25 til 400%, lysere/mørkere, hefteproduksjon, omslag, innlegg, kommentering, Bates stempling,  
transparent skilleark, flere-opp, jobbygging, prøvekopi, lagre kopi-innstillinger

Faks
Ikke tilgj.

Innebygget faks2, LANfaks, Internet faks, aktivering av nettverksserverfaks

Faksfunksjoner Opp til 600 x 600 ppt (superfine) oppløsning, søppelfaks filter, postbokser og henting, sikker faks,  
forsinket sending, hurtignummer (opp til 200), gruppeoppringing

Skann
Skannedestinasjoner Skann til postboks, Skann til e-post, Skann til fil, Skann til Hjem

Skannefunksjoner Opp til 600 x 600 ppt, filformater: PDF, søkbar PDF, TIFF, Multi-page TIFF, JPEG;  
Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (inkluderer 1 lisens av PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Kontoføring Jobbasert kontoføring, Xerox® Standard Accounting

Sikkerhet Diskoverskriving, Jobboverskriving, Diskkryptering, 802.1X, Sikker utskrift, Autentisering, Sikker faks

Garanti Et år på stedet3

  1 Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 Analog telefonlinje kreves. 
 3 Produkter kjøpt under en PagePack-avtale inkluderer ikke garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om utvidet servicetilbud.

Enhetsadministrasjon
Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web

Skriverdrivere
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X versjon 
10.3 og høyere, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red 
Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontstøtte
141 PostScript fonter, 81 PCL fonter

Mediahåndtering
Flerbruksskuff 1: 60 – 210 gsm; Skuffene 2, 3, 4: 60 – 90 gsm;  
Tosidig utskrift: 60 – 150 gsm: Mediatyper: vanlig papir, 
transparenter, kartong/omslag, glanset, etiketter, konvolutter

Fargestandarder
PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer, Xerox 
fargekorreksjon

Driftsmiljø
I drift: 10º til 32º C; lagring: -20º til 40º C; relativ fuktighet:  
15 til 85%; lagring: 10 til 95%; Støynivål: lydtrykk: utskrift: 
56.8 dB(A), klarstilling: 37.3 dB(A); Lydkraft: utskrift: 7.294 B, 
klarstilling: 5.106 B

Elektrisitet
Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk:  
Klarstilling: 161 W; Utskrift: 802 W; Strømsparing: 26 W

Fysiske mål (BxDxH)
6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; Vekt: 59 kg;  
6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm; Vekt: 110 kg

Pakkedimensjoner (BxDxH):
6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm;  
6400XF: 1.118 x 770 x 1.458 mm

Sertifiseringer
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE Mark passende til 
direktivene 2006/95/EC, 2004/108/EC og 1999/5/EC,  
Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Hva leveres i esken
WorkCentre 6400 inkludert tonerkassetter installert.

Rekvisita og tilleggsutstyr
Utskriftskassetter:1

Cyan standard kapasitet: 8.000 sider 106R01320
Magenta standard kapasitet: 8.000 sider 106R01321
Gul standard kapasitet: 8.000 sider 106R01322
Sort høy kapasitet: 12.000 sider 106R01316
Cyan høy kapasitet: 16.500 sider 106R01317
Magenta høy kapasitet: 16.500 sider 106R01318
Gul høy kapasitet: 16.500 sider 106R01319

Fremkallerenheter:2

Cyan fremkallerenhet: 30.000 sider 108R00775
Magenta fremkallerenhet: 30.000 sider 108R00776
Gul fremkallerenhet: 30.000 sider 108R00777
Sort fremkallerenhet: 30.000 sider 108R00774

Overskuddskassett: 22.000 sider hver (antall 2) 108R01368
220V fikseringsenhet: 150.000 sider 115R00060
Tredjeparts enhetstilknytning 097S03872
Stativ med lagring 097S04552
500 arks papirmater 097S03874
Etterbehandler 097S03875
Trådløst nettverksadapter
  -  Europeisk strømomformer* 097S03741
  -  UK strømomformer 097S03742
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition (5 llisenser) 301K23502
* Lokalt adapter påkrevet for Danmark og Sveits

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® og WorkCentreTM er 
varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land.  Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 1/14           W64BR-01OE

For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

1 Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i overenstemmelse med ISO/IEC 19798. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.  
2  Omtrentlig antall sider. Erklært varighet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på 5 A4-format. Varighet vil variere basert på jobbserielengde, mediastørrelse og lengderetning.


