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Cores, recursos avançados e desempenho.

A solução multifuncional de mesa sem

limites para sua criatividade.



Uma grande fonte de recursos 
para compartilhar
Do seu avançado sistema de conexão à rede 

às rápidas velocidades operacionais (até 32 

ppm em cores e 37 ppm em preto e branco), 

a WorkCentre 6400 foi feita sob medida para 

grandes grupos de trabalho.

•  Multitarefa. Funções de fax, digitalização 

ou cópia conveniente mesmo quando estiver 

imprimindo outros trabalhos. Passe o seu 

tempo valioso trabalhando, não esperando 

a sua vez.

•  Sem demoras. O recurso Print-Around 

exclusivo da Xerox retém os trabalhos de 

impressão que precisam de outros recursos 

(como um tamanho de papel especial) e 

imprime o próximo trabalho da fi la.

Completa e simples de usar  
A WorkCentre 6400 oferece ferramentas cruciais à 

sua empresa em um pacote fácil de usar.

•  Intuitiva facilidade de uso conveniente. 
Inclui uma tela de toque colorida de 203 

mm baseada em ícones com telas de Ajuda.  

Compartilha a mesma simplicidade pela que os 

nossos equipamentos Xerox de maior porte são 

conhecidos.

•  Fácil substituição de suprimentos. Os cartuchos 

de toner vêm pré-carregados, e a substituição é 

simples através da tampa frontal de fácil acesso. 

Além disso, alertas de e-mail o notifi cam dos 

baixos níveis de toner.

•  Funcionalidade de frente e verso automático. 
Graças a este recurso, o uso de papel é reduzido 

ao copiar, imprimir e receber fax no escritório.

•  Restrição de uso e controle de custos. Ajuste 

os limites no acesso dos usuários às funções de 

cópia e fax e controle o acesso ao uso das cores. 

Crie relatórios de consumo para fi ns de análise e 

faturamento.

•  Roteamento da digitalização simplifi cado. A 

capacidade LDAP integra a digitalização com o 

seu catálogo de endereços da rede.

•  Módulo de acabamento efi ciente (padrão na 

confi guração 6400XF). Oferece a conveniência 

de grampear os seus documentos ou empilhar 

os trabalhos de forma organizada, facilitando a 

retirada dos documentos e o rapido retorno as 

suas atividades.

•  Anotação, edição e organização. Digitalize 

arquivos de imagem com Scan to PC Desktop®SE 

Personal Edition (padrão). Converta os 

documentos digitalizados em formatos de texto 

editáveis, como Microsoft® Word® e Excel®.

Seus processos 
simplifi cados
•  Transformação de uma impressora 

multifuncional compartilhada na sua 
própria impressora multifuncional 
pessoal. A WorkCentre 6400 oferece 

a avançada Plataforma de Interface 

Extensível Xerox (EIP: Xerox Extensible 

Interface Platform™), uma tecnologia 

de código-fonte aberto que lhe permite 

adicionar aplicativos para facilitar o 

acesso diretamente da tela de toque. 

Por exemplo, o software Scan to PC 

Desktop® (versão profi ssional opcional)  

se integra perfeitamente com a EIP 

para criar menus de digitalização 

personalizados que sejam compatíveis 

com os seus fl uxos de trabalho 

específi cos.

•  Digitalização com funções completas. 
Inclui uma ampla variedade de recursos 

de roteamento dos documentos. 

Armazene digitalizações em uma pasta 

pública ou privada do disco rígido 

com a Digitalização para caixa de 

correio eletrônico. Envie arquivos para 

destinos “home” pré-atribuídos com 

a Digitalização para casa.  Digitalize 

arquivos diretamente para endereços 

de e-mail ou armazene-os em um servidor 

central com a digitalização de rede.

•  Automatização de processos de 
trabalho repetitivos. Se atinge 

enviando automaticamente os 

documentos digitalizados para pastas 

pré-defi nidas no seu computador ou  

como anexos aos e-mails que incluam 

modelos de digitalização convenientes.

•  Armazenamento de documentos 
impressos com freqüência. São 

compartilhados diretamente no 

equipamento para serem reimpressos 

depois.

•  Conversão de documentos impressos 
para PDF de texto pesquisáveis. 
Facilita o arquivamento, a organização 

e a pesquisa. 

WorkCentre
®

 6400
Ponha em ação a produtividade do seu escritório. Os recursos avançados dos nossos 

grandes multifuncionais departamentais agora estão disponíveis também nesta multifuncional 

A4 extremamente produtiva. Integra perfeitamente as funções de impressão, digitalização, 

fax e cópia, e adiciona ferramentas de gerenciamento inteligentes para simplifi car o trabalho nos 

escritórios dinâmicos com requerimentos em cores de alto volume.

Impressão/Cópia/Digitalização/Fax

216 x 356 mm

ppm em cores32

Destaques da Workcentre 6400

•   32 ppm em cores, 37 ppm em preto e 

branco

•  Até 2400 x 600 dpi

•   Funções padrões de cópia e impressão 

frente e verso automática 

•   True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c e 

PCL 6



Segurança incorporada
Os documentos confi denciais não correm 

riscos de divulgação graças aos recursos 

de segurança:

•  Um trabalho de impressão pode ser 

mantido na fi la até que uma senha 

seja digitada. Desta forma, se libera a 

impressão. 

• Os dados de imagem da memória 

do equipamento podem se “destruir” 

automaticamente depois de cada 

trabalho ou mediante solicitação.

• Pode requerer-se uma senha antes de 

imprimir ou eliminar fax de entrada, e 

uma barreira de fax lixo protege a sua 

privacidade.

• A autenticação ajuda a impedir o acesso 

não-autorizado ao equipamento, e o 

suporte para 802.1X fornece segurança 

de rede. 

•  Suporte para IPSec tanto em IPv4 

quanto em IPv6 para melhorar a 

segurança.

•  O Secure Access Unifi ed ID System™ 

(opcional) permite que os usuários 

façam login na WorkCentre 6400 com 

o crachá do seu funcionário/estudante 

para obter um acesso seguro às 

funções que devem ser monitoradas 

por requerimentos de contabilidade e 

regulamentação.

Operação de conveniência. Fácil de ler e navegar, 

a grande tela de toque colorida o guia mesmo nas 

operações mais complexas.
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Escolha modelos de mesa de trabalho 
ou de unidade sobre bandejas de 
alimentação que permitam uma 
localização conveniente de acesso 
próximo para os usuários.

1
A Plataforma de Interface Extensível Xerox (EIP: Xerox 

Extensible Interface Platform™) é uma plataforma de 

software interna da WorkCentre 6400 que oferece 

soluções personalizadas de acesso direto pela tela 

de toque. Estes aplicativos podem  potencializar os 

seus bancos de dados existentes e atender aos seus 

desafi os comerciais específi cos.

2
O Alimentador automático duplex de originais para 

50 folhas digitaliza documentos frente e verso em 

tamanhos de até 216 x 356 mm.

3
O vidro de originais de 216 x 356 mm permite 

digitalizar documentos de tamanho ofício com 

facilidade.

4
O disco rígido interno de 80 GB permite efetuar mais 

tarefas no equipamento. Utilize o recurso Salvar a 

impressão para fazer com que os documentos mais 

usados estejam disponíveis se surgir uma impressão.

5

Bandeja multifuncional para 100 folhas. 

6

Bandeja padrão para 500 folhas.

7

Duas bandejas adicionais para 500 folhas 

(padrão na confi guração XF).

8

O suporte inclui um compartimento para armazenar 

o cartucho de toner e a mídia (padrão na 

confi guração XF).

9
O Módulo de acabamento alceia e grampeia jogos 

de até 30 páginas. Disponível para mesa de trabalho 

e unidade de pé. Inclui bandeja de saída para 600 

folhas.

Confi gurações da WorkCentre® 6400

Opções

•  Bandejas adicionais para 500 folhas

•  Módulo de acabamento para 

grampeamento de 30 folhas

•  Suporte com compartimento de 

armazenagem

• Adaptador de rede sem fi o

• Interface para dispositivos externos

WorkCentre 6400S

•  Cópia/impressão/digitalização 

frente e verso automática

•  Capacidade de entrada para 600 

folhas

•  Digitalização colorida para 

e-mail, Digitalização para rede

WorkCentre 6400X

6400S mais:
•  Fax incorporado, Fax de LAN, Fax 

de Internet e suporte para Fax de 

servidor

WorkCentre 6400XF

6400X mais:
•  Capacidade de entrada para 

1.600 folhas

•  Módulo de acabamento de 

600 folhas para o recurso de 

grampeamento de 30 folhas

•  Suporte com compartimento 

de armazenagem



WorkCentre® 6400

 

Velocidade
WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Até 32 ppm em cores, 37 ppm em preto e branco 

Ciclo de trabalho Até 120.000 páginas/mês*

Manuseio de papel
Entrada de papel                        Padrão

Alimentador automático duplex de originais:  50 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm até 216 x 356 mm; Peso: 50 a 105 g/m²

Bandeja multifuncional 1: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 97 x 147 mm até 216 x 356 mm

Bandeja 2: 500 folhas; Tamanhos: A4 (216 x 297 mm)

Opcional Bandeja 3 e Bandeja 4: 500 folhas; Tamanhos: A4, B5 Padrão

Saída de papel 500 folhas, frente e verso automático

Acabamento                                 

Opcional

Módulo de acabamento: Bandeja para 600 folhas, grampeamento de 30 folhas Padrão

Impressão 
Tempo de saída da primeira página Apenas 16 segundos

Resolução de impressão Até 2400 x 600 dpi

Processador/Memória 800 MHz/1 GB mais disco rígido de 80 GB

Linguagens de descrição de página PCL® 5c, PCL 6,  Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Conectividade USB 2.0 (para impressão somente), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6

Recursos de impressão                        Frente e verso automático, Tamanho de página personalizado, N-Up (impressão de múltiplas páginas em uma folha), Folha de banner, Encartes, Capas, Criação de 

folhetos, Imagem em espelho, Alceamento, Marcas d’água, Escala, Print-Around, Conjunto de amostras, Impressão protegida, Impressão em atraso, Trabalho salvo

Cópia 
Resolução de cópia 600 x 600 dpi

Recursos de cópia                        Frente e verso automático, Alceamento, Redução/ampliação de 25% a 400%, Clarear/escurecer, Criação de folhetos, Capas, Encartes, Anotações, Numeração 

Bates™, Separadores de transparências, Multiple-up, Trabalho de desenvolvimento, Cópia de amostra, Salvar confi gurações de cópia

Fax
NA

Fax incorporado, Fax de LAN, Fax de Internet e suporte para Fax de servidor de rede

Recursos de fax                       Resolução (superfi na) de até 300 x 300 dpi, Filtro de fax lixo, Caixas de correio eletrônico e chamada 

seletiva, Fax seguro, Envio em atraso, Discagem rápida para até 200 números, Discagem em grupo

Digitalização 
Destinos de digitalização Digitalização para caixa de correio eletrônico, Digitalização para e-mail, Digitalização para arquivo, Digitalização para casa

Recursos de digitalização Até 600 x 600 dpi, Formatos de arquivos: PDF, PDF pesquisável, TIFF, TIFF de múltiplas páginas, JPEG, Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (inclui 1 licença 

de PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Contabilidade Contabilização baseada no trabalho, Contabilização Padrão Xerox (XSA)

Segurança Sobregravação de disco, Sobregravação de trabalho, Codifi cação de disco, 802.1X, Impressão segura, Autenticação, Fax seguro

* Volume de impressão distribuído uniformemente durante 30 dias

Gerenciamento de dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Drivers de impressão
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® versão X 10.3 ou 

superior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox 

Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Suporte a fontes
141 fontes PostScript®; 81 fontes PCL® 

Gerenciamento de mídia
Bandeja multifuncional 1: 60 a 210 g/m²; Bandeja 

multifuncional 1 (duplex): 60 a  150 g/m²; Bandejas 2, 3, 4: 60 – 

90 g/m²; Tipos de mídia: Papel liso, transparências, papel-cartão/

capa, papel lustroso, etiquetas, envelopes

Padrões de cores
Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Correção 

de cores Xerox

Ambiente operacional
Em funcionamento: 10º a 32º C; Armazenamento: -20º a 40º C; 

Umidade relativa: 15 a 85%; Armazenamento: 10 a 95%; Nível 

de ruído: Pressão de som: Impressão: 56,8 dB(A), Em espera: 

37,3 dB(A), Potência sonora: Impressão: 7,294 B, Em espera: 

5,106 B

Energia
Elétrica: 110 - 127 VAC; Consumo de energia: Estado em espera: 

161 W, Impressão: 802 W, Economia de energia: 26 W 

Compatível com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)
6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; Peso: 59 kg; 6400XF: 

1008 x 588 x 1166 mm; Peso: 82 kg

Dimensões do pacote (LxPxA)
6400S/6400X: 769,6 x 650,2 x 878,8 mm; 6400XF: 

1118 x 770 x 1458 mm

Certifi cações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marca CE aplicável 

a Diretivas 2006/95/EEC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, 

Listado no UL 60950-1/CSA 60950-1-03

O que vem na caixa
A WorkCentre 6400 inclui cartuchos de toner instalados 

(capacidade para 6000 impressões1 para CMY e 12.000 

impressões1 para preto).

Suprimentos e opções
Cartuchos de impressão:1

Capacidade padrão: Ciano: 6000 páginas 106R01320

Capacidade padrão: Magenta: 6000 páginas 106R01321

Capacidade padrão: Amarelo: 6000 páginas 106R01322

Alta capacidade: Preto: 12.000 páginas 106R01316

Alta capacidade: Ciano: 16.500 páginas 106R01317

Alta capacidade: Magenta: 16.500 páginas 106R01318

Alta capacidade: Amarelo: 16.500 páginas 106R01319

Unidades de geração de imagem:2 

Ciano: 30.000 páginas 108R00775

Magenta: 30.000 páginas 108R00776

Amarelo: 30.000 páginas 108R00777

Preto: 30.000 páginas 108R00774

2 Cartuchos de resíduos para 12.000 páginas cada um  108R01368

Fusor 110V para 140.000 páginas                                   115R00059

Correia transferência p/ 120.000 págs.                           108R00816

Rolete  transferência p/ 120.000 págs.                            108R00815

Interface para dispositivos externos 097S03872

Gabinete 097S03873

Alimentador para 500 folhas 097S03874

Módulo de acabamento 097S03875

Adaptador de rede sem fi o                                                  097S03740

Scan to PC Desktop - S.B.E.(5 licenças)                             097S03910  

- Para obter mais informações, visite-nos no 

endereço www.xerox.com
1   Páginas padrões médias. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. O rendimento variará com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.
2   Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base no tamanho médio de trabalho de 3 páginas de tamanho carta/A4. O rendimento variará dependendo da extensão do 

trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.
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