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Förenklade rutiner 
•  Med Xerox® Extensible Interface 

Platform® (EIP) kan du skapa 
skräddarsydda lösningar i form 
av anpassade och förenklade 
arbetsflöden som uppfyller 
specifika behov. Med hjälp av 
webbaserade standardverktyg 
kan företagets utvecklare skapa 
serverbaserade tillämpningar som 
användarna sedan kan välja direkt 
på maskinens manöverpanel.

Mer information finns på  
www.xerox.com/eipinfo.

•  Scanning med fullständig 
funktionalitet. Inkluderar 
många olika funktioner för 
dokumentdirigering som gör 
att frekventa uppgifter kan 
automatiseras. Spara scannade 
dokument i en publik eller 
privat mapp på hårddisken med 
funktionen scanning till brevlåda. 
Med hemscanningfunktionen 
skickar du filer till fördefinierade 
”hemdestinationer”. Scannade 
dokument kan skickas direkt till 
en eller flera e-postadresser. Med 
funktionen för nätverksscanning 
kan dokument sparas på en 
central server.

•  Lagra dokument som ofta 
behöver skrivas ut. Dokumenten 
är åtkomliga på maskinens 
hårddisk för alla användare för 
framtida utskrift.

•  Konvertera pappersdokument 
till sökbara PDF-filer. Möjliggör 
enkel lagring, organisering  
och sökning.

Ett kraftpaket konstruerat  
för delning
Med avancerade nätverksfunktioner och 
hög hastighet (upp till 30 sid/min i färg och 
35 sid/min i svartvitt) är WorkCentre 6400 
skräddarsytt för stora arbetsgrupper.

•  Flera samtidiga uppgifter. Kopiering, 
scanning och faxning direkt från maskinen, 
till och med medan andra jobb skrivs ut. 
Ägna din dyrbara tid åt dina arbetsuppgifter 
istället för att vänta på din tur.

•  Ingen väntan på att ett jobb ska bli klart. 
Unik företrädesfunktion pausar ett jobb som 
kräver en speciell åtgärd och fortsätter med 
nästa jobb i kön. 

Komplett lösning 
WorkCentre 6400 inkluderar alla väsentliga 
funktioner i en integrerad, lättanvänd enhet.

•  Intuitiv hantering direkt från maskinen. 
Detta tack vare den 203 mm stora intuitiva, 
grafiska färgpekskärmen och den inbyggda 
hjälpinformationen. Den här maskinen 
har den enkla hantering som Xerox® större 
system är kända för.

•  Enkelt byte av förbrukningsmaterial. 
Maskinen levereras med installerade 
tonerkassetter. Tonerkassetterna byts enkelt 
tack vare den lättåtkomliga frontluckan;  
när tonern håller på att ta slut meddelas du 
via e-post.

•  Automatisk dubbelsidig utskrift. Både vid 
kopiering, utskrift och faxning kan du således 
bidra till minskad pappersförbrukning.

•  Reglera användningen och styr 
kostnaderna. Ställ in gränser och 
reglera färganvändningen. Generera 
användningsstatistik för analys- och 
debiteringsändamål.

•  Enkel och smidig dirigering av 
scannade dokument. Du kan utnyttja en 
företagscentraliserad adressbok (LDAP) när 
du scannar och skickar dokument.

•  Effektiv efterbehandlingsenhet (standard 
på 6400XF). Häftar dokument och 
offsetjobb så att de är klara för användning 
och utdelning.

Xerox® WorkCentreTM 6400 
multifunktionssystem
Full fart på kontorets produktivitet. Vi har utgått från de väsentliga funktionerna 
i våra stora multifunktionssystem för avdelningsbruk, och förpackat dem i det här 
superproduktiva A4-systemet. Systemet är en perfekt integration av utskrifts-, 
scannings-, fax- och kopieringsfunktioner, och har smarta övervakningsverktyg  
som förenklar arbetet på kontor med stora och krävande färgutskriftsjobb.

WorkCentre 6400  
Fakta i korthet
•   30 sid/min i färg, 35 sid/min i svartvitt
•   Upp till 2400 x 600 dpi
•   Automatisk dubbelsidig kopiering  

och utskrift
•   Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c  

och PCL 6

Utskrift/kopiering/scanning/
faxning

216 x 356 mm

sid/min i färg30
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Bekväm hantering direkt från manöverpanelen. 
Den stora, tydliga och lättanvända grafiska 
pekskärmen guidar dig igenom även de mest 
komplexa operationer.
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Med modeller för antingen skrivbords- 
eller golvplacering kan maskinen placeras 
inom bekvämt räckhåll för användarna.

1
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) är en 
programvaruplattform inbyggd i WorkCentre 6400 
som möjliggör anpassade lösningar tillgängliga direkt 
från maskinens manöverpanel. Dessa tillämpningar 
kan uppfylla specifika verksamhetsbehov genom 
utnyttjande av dina befintliga databaser.

2
50-arks automatisk dokumentmatare för 
dubbelsidiga original scannar dubbelsidiga original i 
storlekar upp till 216 x 356 mm.

3
216 x 356 mm glasskiva medger smidig scanning  
av dokument upp till Legal-storlek.

4
En 80 GB intern hårddisk möjliggör ytterligare 
funktioner. Med funktionen för sparade jobb  
kan dokument som ofta används skrivas ut snabbt 
och flexibelt.

Inbyggd säkerhet
Med de avancerade 
säkerhetsfunktionerna förblir 
konfidentiella dokument privata:

•  Jobbet finns kvar i maskinens jobbkö tills 
användaren frisläpper det genom att 
ange ett lösenord. 

•  Data i maskinens minne kan raderas 
automatiskt efter varje jobb eller 
manuellt.

•  Ett lösenord kan efterfrågas innan 
inkommande fax kan skrivas ut eller 
raderas. Den personliga integriteten kan 
skyddas med hjälp av en skräpfaxspärr.

•  Autentisering förhindrar obehörig 
åtkomst till maskinen. Stöd för 802.1X 
skyddar maskinen för obehörig åtkomst 
i nätverket. 

•  Hög säkerhet med IPSec-stöd för både 
IP 4 och IP 6.

•  Secure Access Unified ID System® 
(tillval) gör att användarna kan logga 
in med sitt ID-kort, vilket garanterar 
säker och spårbar åtkomst som uppfyller 
redovisningskrav eller regelverk.

5

100-arks kombimagasin.
6

500-arks standardmagasin.
7

Två extra 500-arks magasin (standard med XF-
konfigurationen).
8

Stativet har ett skåp för förvaring av toner och 
utskriftsmaterial (standard med XF-konfigurationen).
9

Efterbehandlingsenheten sorterar och häftar set upp 
till 30 sidor. Finns både för bords- och golvplacerade 
modeller. Inkluderar 600-arks utmatningsmagasin.

Xerox® WorkCentreTM 6400-konfigurationer

WorkCentre 6400S

•  Automatisk dubbelsidig kopiering, 
utskrift och scanning

•  600 arks inmatningskapacitet
•  Färgscanning till e-post, scanning 

till nätverk

WorkCentre 6400X

Som 6400S plus:
•  Inbyggd fax, nätverksfax, 

Internet-fax, nätverksserverfax

WorkCentre 6400XF

Som 6400X plus:
•  1 600 arks total papperskapacitet
•  600-arks efterbehandlingsenhet 

med 30-arks häftning
•  Stativ med förvaring

Tillval

•  Extra 500-arks magasin

•  Efterbehandlingsenhet för 30-arks häftning

•  Stativ med förvaring

•  Trådlös nätverksadapter

•  Gränssnitt för tredjepartsutrustning

TITLE: X_27034_W64BR-01WE   LANGUAGE: Swedish   DATE: 10 December 2013 3:15 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 3 of 4



®

Multifunction Device
CCD – 035

 
Hastighet

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Upp till 30 sid/min i färg, 35 sid/min i svartvitt, A4

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 120 000 sidor/månad

Pappershantering
Pappersinmatning Standard

Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm, vikt: 50–105 g/m2
Kombimagasin 1: 100 ark, anpassade storlekar: 97 x 147 mm till 216 x 356 mm
Magasin 2: 500 ark, A4 (210 x 297 mm)

 Tillval Magasin 3 och 4: 500 ark, A4, B5 Standard

Pappersutmatning 500 ark, automatiskt dubbelsidigt

Efterbehandling Tillval Efterbehandlingsenhet: 600 ark, 30-arks häftning Standard

Utskrift
Första sidan 16 sekunder

Utskriftsupplösning Upp till 2400 x 600 dpi

Processor/minne 800 MHz, 1 GB minne, 80 GB hårddisk

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

Anslutningar USB 2.0 (endast utskrift), 10/100/1000 Ethernet BaseTX, IP 4 och IP 6

Utskriftsfunktioner Automatisk dubbelsidig, anpassade pappersstorlekar, flera sidor per ark, försättsblad, inlägg, omslag, häftesproduktion, spegelvänd bild, sortering, 
vattenmärken, skalning, företrädesfunktion, provset, säker utskrift, fördröjd utskrift, sparade jobbinställningar

Kopiering 
Kopieringsupplösning 600 x 600 dpi

Kopieringsfunktioner Automatisk dubbelsidig, sortering, förminskning/förstoring 25 % till 400 %, ljushetsgrad, häftesproduktion, omslag, inlägg, annotering, Bates-stämpling, 
mellanlägg för OH-film, flera sidor per ark, jobbkompilering, provkopia, sparade kopieringsinställningar

Faxning
—

Inbyggd fax2, nätverksfax, Internet-fax, nätverksserverfax

Faxfunktioner Upp till 600 x 600 dpi (superfin) upplösning, skräpfaxspärr, brevlådor, pollning, säker faxning,  
fördröjd sändning, snabbnummer (upp till 200), gruppfaxnummer

Scanning
Scanningdestinationer Scanning till brevlåda, scanning till e-post, scanning till fil, hemscanning

Scanningfunktioner Upp till 600 x 600 dpi, filformat: PDF, sökbara PDF-filer, TIFF, flersidig TIFF, JPEG, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition  
(inkluderar en licens av PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Redovisning Jobbredovisningsfunktioner, Xerox® standardredovisning

Säkerhet Dataöverskrivning, jobböverskrivning, diskkryptering, 802.1X, säker utskrift, autentisering, säker faxning

Garanti Ett år på plats3

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Analog telelinje krävs. 
3 Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Skrivarövervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Skrivardrivrutiner
Windows® Server 2003, Server 2008, XP, Vista, Mac OS® X 10.3 
och högre, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, 
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Teckensnitt
141 PostScript-teckensnitt, 81 PCL-teckensnitt

Pappershantering
Kombimagasin 1: 60–210 g/m2, magasin 2, 3, 4: 60–90 g/m2. 
Dubbelsidiga utskrifter: 60–150 g/m2, Utskriftsmaterial: vanligt 
papper, OH-film, kartong, glättat papper, etiketter, kuvert

Färgstandarder
PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Xerox 
färgkorrigeringsteknik

Driftmiljö
Drift: 10 °C till 32 °C, förvaring: -20 ºC till 40 ºC. Relativ fuktighet: 
15 % till 85 %, förvaring: 10 % till 95 %. Ljudnivå: Ljudtryck: 
utskrift: 56,8 dB(A), vänteläge: 37,3 dB(A). Ljudeffekt: utskrift: 
72,94 dB, viloläge: 51,06 dB

Strömförsörjning
Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz. Effektförbrukning: 
vänteläge: 161 W, utskrift: 802 W, energisparläge: 26 W. 

Mått (B x D x H)
6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm, vikt: 59 kg,  
6400XF: 1008 x 673 x 1169 mm, vikt: 110 kg

Förpackningsmått (B x D x H):
6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm,  
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certifiering
FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv 
2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC, UL-listning  
60950-1/CSA 60950-1-03

Medföljande delar
WorkCentre 6400 inkluderar tonerkassetter.

Förbrukningsmaterial och tillval
Tonerkassetter:1

Cyan, standardkapacitet: 8 000 sidor 106R01320
Magenta, standardkapacitet: 8 000 sidor 106R01321
Gul, standardkapacitet: 8 000 sidor 106R01322
Svart, högkapacitet: 12 000 sidor 106R01316
Cyan, högkapacitet: 16 500 sidor 106R01317
Magenta, högkapacitet: 16 500 sidor 106R01318
Gul, högkapacitet: 16 500 sidor 106R01319

Trummor:2

Cyan, trumma: 30 000 sidor 108R00775
Magenta, trumma: 30 000 sidor 108R00776
Gul, trumma: 30 000 sidor 108R00777
Svart, trumma: 30 000 sidor 108R00774

Avfallskassett: 22 000 sidor vardera (2 stycken) 108R01368
Fixeringsenhet, 220 V 150 000 sidor 115R00060
Gränssnitt för tredjepartsutrustning 097S03872
Stativ med förvaring 097S04552
500-arks magasin 097S03874
Efterbehandlingsenhet 097S03875
Trådlös nätverksadapter
  -  Europeisk nätadapter* 097S03741
  -  Brittisk nätadapter 097S03742
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition (5 licenser) 301K23502
* Dedikerad nätadapter krävs för Danmark och Schweiz

© 2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® och WorkCentreTM är varumärken 
tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad 1/14           W64BR-01WE

För mer information, gå till www.xerox.com/office

1  Standardsidor. Uppgivet sidantal i enlighet med ISO/IEC 19798. Sidantalet varierar med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.
2  Ungefärligt sidantal. Uppgivet sidantal avser en genomsnittlig jobbstorlek om 5 A4-papper. Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.
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