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Έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής WorkCentre 6400
Ισχύς με πλήρεις λειτουργίες σε μια 
επιτραπέζια συσκευή

Xerox® WorkCentreTM

6400 
A4
Έγχρωμος πολυλειτουργικός 
εκτυπωτής 
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Απλοποιημένες διαδικασίες  
•  Μελετημένη ώστε να ταιριάζει στις 

ανάγκες για έγγραφα, η πλατφόρμα 
Xerox® Extensible Interface Platform® 
(EIP) επιτρέπει εξατομικευμένες 
και απλοποιημένες ροές εργασιών 
που καλύπτουν τις μοναδικές 
επαγγελματικές απαιτήσεις σας. Με 
τα στάνταρ εργαλεία ανάπτυξης 
web, οι εσωτερικοί προγραμματιστές 
στην εταιρεία σας μπορούν να 
δημιουργήσουν προσαρμοσμένες 
εφαρμογές που βασίζονται σε 
διακομιστή, στις οποίες οι χρήστες 
έχουν πρόσβαση απευθείας από την 
οθόνη αφής.

Για να μάθετε περισσότερα, 
επισκεφτείτε το  
www.xerox.com/eipinfo.

•  Σάρωση με πλήρεις λειτουργίες. 
Περιλαμβάνει διάφορες 
δυνατότητες δρομολόγησης 
εγγράφων για αυτοματοποίηση των 
επαναλαμβανόμενων διαδικασιών 
εργασιών. Αποθηκεύστε σαρωμένα 
έγγραφα σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό 
φάκελο στο σκληρό δίσκο με τη 
δυνατότητα σάρωσης σε θυρίδα. 
Στείλτε αρχεία σε προκαθορισμένους 
προορισμούς “home” με τη δυνατότητα 
Scan to Home. Σαρώστε αρχεία 
απευθείας σε διευθύνσεις email ή 
αποθηκεύστε  
τα σε κεντρικό διακομιστή με  
δικτυακή σάρωση.

•  Αποθηκεύστε έγγραφα που 
εκτυπώνετε συχνά. Θα διαμοιραστούν 
απευθείας στη συσκευή για 
επανεκτύπωση αργότερα.

•  Μετατρέψετε τα έντυπα έγγραφα 
σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης 
κειμένου. Επιτρέπει την εύκολη 
αρχειοθέτηση, οργάνωση  
και αναζήτηση.

Ένα παραγωγικό σύστημα 
κατασκευασμένο για κοινή χρήση
Από την προηγμένη δικτύωση μέχρι τις 
γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας (μέχρι  
30 έγχρωμες σελ./λεπτό / 35 ασπρόμαυρες 
σελ./λεπτό), ο WorkCentre 6400 είναι ιδανικός 
για μεγάλες ομάδες εργασίας.

•  Multitasking. Πρόσβαση σε αυτόνομες 
λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ 
όταν τις χρειάζεστε – ακόμα και κατά την 
εκτύπωση άλλων εργασιών. Αφιερώστε 
χρόνο στην εργασία σας και  
όχι περιμένοντας τη σειρά σας.

•  Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περιμένετε 
μια εργασία σε αναμονή. Η αποκλειστική 
λειτουργία Print Around εντοπίζει τις εργασίες 
εκτύπωσης που βρίσκονται σε αναμονή 
περιμένοντας πρόσθετους πόρους και 
εκτυπώνει την επόμενη εργασία στην ουρά. 

Απλότητα όλα σε ένα 
Ο WorkCentre 6400 προσφέρει στην 
επιχείρηση σας εργαλεία ζωτικής σημασίας 
σε ένα εύχρηστο πακέτο.

•  Έξυπνη χρήση αυτόνομων λειτουργιών. 
Αυτό οφείλεται στην έγχρωμη οθόνη αφής 
των 203 mm που βασίζεται σε εικονίδια 
και στην οποία ανοίγουν παράθυρα για 
βοήθεια. Χαρακτηρίζεται από την ίδια 
απλότητα για την οποία είναι γνωστές οι 
μεγαλύτερες συσκευές Xerox®.

•  Εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων.  
Οι γραφίτες διατίθενται προτοποθετημένοι 
και η αντικατάσταση είναι απλή χάρη στην 
μπροστινή θύρα εύκολης πρόσβασης. 
Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις email σας 
ειδοποιούν όταν η στάθμη είναι χαμηλή.

•  Αυτόματη λειτουργικότητα διπλής όψης. 
Σημαίνει ότι η αντιγραφή, η εκτύπωση  
και η λήψη φαξ μειώνει τη χρήση χαρτιού  
στο γραφείο.

•  Ρυθμίστε το κόστος χρήσης και  
ελέγχου. Ορίστε όρια και ελέγξτε την 
πρόσβαση στις έγχρωμες λειτουργίες. 
Δημιουργήστε αναφορές χρήσης για 
ανάλυση και τιμολόγηση.

•  Η δρομολόγηση σάρωσης είναι πλέον 
εύκολη. Η δυνατότητα LDAP επιτρέπει 
το συνδυασμό της σάρωσης με το βιβλίο 
διευθύνσεων του δικτύου σας.

•  Αποτελεσματικός finisher (στάνταρ 
στον 6400XF). Συρράφει τα έγγραφα ή 
τις στοίβες εργασιών σε δεσμίδες, για 
περισσότερη ευκολία.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox® WorkCentreTM 6400
Σπάστε τα δεσμά που δυσχεραίνουν την αποδοτικότητα του γραφείου σας. 
Πήραμε τις σημαντικότερες δυνατότητες για γραφεία από τα μεγαλύτερα πολυλειτουργικά 
συστήματα που προορίζονται για τμήματα και τα ενσωματώσαμε σε αυτόν τον 
υπεραποδοτικό εκτυπωτή A4. Ενσωματώνει απρόσκοπτα λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, 
φαξ και αντιγραφής, και προσθέτει έξυπνα εργαλεία διαχείρισης για την απλοποίηση της 
εργασίας σε πολυάσχολα γραφεία με απαιτήσεις για έγχρωμα έγγραφα μεγάλου όγκου.

Σύντομα στοιχεία για τον 
WorkCentre 6400
•   30 έγχρωμες σελ./λεπτό, 35 

ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
•   Μέχρι 2400 x 600 dpi
•   Στάνταρ αυτόματη έγχρωμη 

αντιγραφή/εκτύπωση διπλής όψης
•   Υποστήριξη για True Adobe® 

PostScript® 3™, PCL 5c και PCL 6

Εκτύπωση / Αντιγραφή /  
Σάρωση / Φαξ

216 x 356 mm

σελ./λεπτό  
έγχρωμη30
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Πρακτική, αυτόνομη λειτουργία. Ευανάγνωστη  
και εύκολη στην πλοήγηση, η μεγάλη έγχρωμη  
οθόνη αφής σάς καθοδηγεί ακόμα και στις πιο 
σύνθετες λειτουργίες.
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Επιλέξτε από επιτραπέζια  
ή επιδαπέδια μοντέλα για  
τοποθέτηση κοντά στους χρήστες.

1
Το Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) είναι 
μια πλατφόρμα λογισμικού που περιλαμβάνεται 
στις συσκευές WorkCentre 6400 Series και επιτρέπει 
τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων τις οποίες 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε απευθείας από την οθόνη 
αφής της συσκευής. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων σας και 
να ικανοποιήσουν τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες σας. 

2
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 50 
φύλλων σαρώνει τα έγγραφα διπλής όψης σε μεγέθη 
μέχρι και 216 x 356 mm.

3
Πλήρες κρύσταλλο πρωτοτύπων μεγέθους 216 x  
356 mm που σας επιτρέπει να σαρώνετε έγγραφα 
μεγέθους legal με ευκολία.

4
Με τον εσωτερικό σκληρό δίσκο των 80 GB μπορείτε να 
διεκπεραιώνετε περισσότερες εργασίες στη συσκευή. 
Χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης εργασίας 
(Save Job) ώστε τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε πιο 
συχνά να είναι διαθέσιμα για γρήγορη εκτύπωση.

Ενσωματωμένη ασφάλεια
Τα εμπιστευτικά έγγραφα παραμένουν 
εμπιστευτικά με προηγμένες λειτουργίες 
ασφάλειας:

•  Μια εργασία εκτύπωσης μπορεί να 
κρατηθεί στην ουρά μέχρι την εισαγωγή 
ενός αριθμού PIN, απελευθερώνοντάς το 
για εκτύπωση. 

•  Τα δεδομένα εικόνας στη μνήμη της συσκευής 
μπορούν να “τεμαχιστούν” αυτόματα μετά 
από κάθε εργασία ή κατ’ απαίτηση.

•  Μπορεί να απαιτηθεί κωδικός πρόσβασης 
για να είναι δυνατή η εκτύπωση ή η 
κατάργηση των εισερχόμενων φαξ, ενώ 
ένα φίλτρο αποτροπής ανεπιθύμητων φαξ 
προστατεύει το προσωπικό σας απόρρητο.

•  Ο έλεγχος ταυτότητας βοηθάει στην 
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης στη συσκευή και η υποστήριξη 
σε 802.1X τη διατηρεί ασφαλή στο δίκτυο. 

•  Υποστηρίζει IPSec για IPv4 και IPv6 για 
βελτιωμένη ασφάλεια.

•  Το σύστημα Secure Access Unified 
ID System® (προαιρετικό) επιτρέπει 
στους χρήστες να συνδέονται στον 
WorkCentre 6400 με την ειδική 
αναγνωριστική κάρτα τους, για ασφαλή 
πρόσβαση σε λειτουργίες που πρέπει να 
παρακολουθούνται για τη δημιουργία 
αναφορών ή στο πλαίσιο της συμμόρφωσης 
με ρυθμιστικές απαιτήσεις.

5

Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων.
6

Στάνταρ δίσκος 500 φύλλων.
7

Δύο πρόσθετοι δίσκοι 500 φύλλων (στάνταρ στη 
σύνθεση XF).
8

Η βάση περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο για 
γραφίτη και υλικά (στάνταρ στη σύνθεση XF).
9

Ο finisher σελιδοποιεί και συρράφει σετ μέχρι 30 
σελίδων. Διατίθεται για επιτραπέζια και επιδαπέδια 
μοντέλα. Περιλαμβάνει δίσκο εξόδου 600 φύλλων.

Συνθέσεις του Xerox® WorkCentreTM 6400

WorkCentre 6400S

•  Αυτόματη αντιγραφή/εκτύπωση/
σάρωση διπλής όψης

•  Χωρητικότητα εισόδου  
600 φύλλων

•  Έγχρωμη σάρωση σε email,  
σάρωση σε δίκτυο

WorkCentre 6400X

Όπως το 6400S, με επιπλέον:
•  Ενσωματωμένο φαξ, LAN Fax, 

Internet Fax και υποστήριξη για 
Server Fax

WorkCentre 6400XF

Όπως το 6400X, με επιπλέον:
•  Συνολική χωρητικότητα εισόδου 

1.600 φύλλων
•  Finisher 600 φύλλων για 

δυνατότητα συρραφής  
30 φύλλων

•  Βάση με αποθηκευτικό χώρο

Βοηθητικός εξοπλισμός

•  Πρόσθετοι δίσκοι 500 φύλλων

•  Finisher για συρραφή 30 φύλλων

•  Βάση με αποθηκευτικό χώρο

•  Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

•  Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής
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®

 
Ταχύτητα

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Μέχρι 30 σελ./λεπτό έγχρωμη / 35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (Α4)

Φόρτος εργασίας1 Μέχρι 120.000 σελίδες/μήνα

Χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 50 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm. Βάρος: 50 έως 105 gsm 
Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 1: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 97 x 147 mm έως 216 x 356 mm 
Δίσκος 2: 500 φύλλα. Μεγέθη: A4 (210 x 297 mm)

 Προαιρετικά Δίσκος 3 και δίσκος 4: 500 φύλλα. Μεγέθη: A4, B5 Στάνταρ

Έξοδος χαρτιού 500 φύλλα, αυτόματα διπλής όψης

Τελική επεξεργασία Προαιρετικά Finisher: δίσκος 600 φύλλων, συρραφή 30 φύλλων Στάνταρ

Εκτύπωση
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Μόλις 16 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης Μέχρι 2400 x 600 dpi

Επεξεργαστής / Μνήμη 800 MHz / 1 GB συν σκληρός δίσκος 80 GB

Γλώσσες περιγραφής σελίδας 
(PDL)

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

Συνδεσιμότητα USB 2.0 (για εκτύπωση μόνο), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 και IPv6

Λειτουργίες εκτύπωσης Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, εξειδικευμένο μέγεθος σελίδας, N-Up, αρχική σελίδα, ένθετα, εξώφυλλα, δημιουργία booklet, αντικατοπτρισμός, 
σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, κλιμάκωση, Print Around, δοκιμαστικό σετ, ασφαλής εκτύπωση, μεταχρονολογημένη εκτύπωση, αποθηκευμένη εργασία

Αντιγραφή 
Ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi

Λειτουργίες αντιγραφής Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση 25 έως 400%, ρύθμιση σκουρότητας, δημιουργία booklet, εξώφυλλα, ένθετα, 
επισημείωση, σφράγιση Bates, διαχωριστικά διαφανειών, multiple-up, δημιουργία εργασίας, αντίγραφο δείγματος, αποθήκευση ρυθμίσεων αντιγραφής

Φαξ
Δ/Δ

Υποστήριξη ενσωματωμένου φαξ2, LANfax, Internet Fax, δυνατότητα Network Server Fax

Λειτουργίες φαξ Ανάλυση έως 600 x 600 dpi (πολύ λεπτομερής), φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, θυρίδες και 
απομακρυσμένη κλήση, ασφαλές φαξ, μεταχρονολογημένη αποστολή, γρήγορες κλήσεις (έως 200), 

ομαδικές κλήσεις

Σάρωση
Προορισμοί σάρωσης Σάρωση σε θυρίδα, σάρωση σε email, σάρωση σε αρχείο, Scan to Home

Λειτουργίες σάρωσης Μέχρι 600 x 600 dpi, μορφές αρχείων: PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TIFF, Multi-page TIFF, JPEG. Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition 
(περιλαμβάνει 1 θέση PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Αναφορές Αναφορές βάσει εργασίας, Xerox® Standard Accounting

Ασφάλεια Επεγγραφή δίσκου, επεγγραφή εργασίας, κρυπτογράφηση δίσκου, 802.1X, ασφαλής εκτύπωση, έλεγχος ταυτότητας, ασφαλές φαξ

Εγγύηση Ένα έτος στις εγκαταστάσεις του πελάτη

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός. 2 Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 
έκδοση 10.3 και νεώτερη έκδοση, Linux® Turbolinux® 10 
Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Υποστήριξη γραμματοσειρών
141 γραμματοσειρές PostScript, 81 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός μέσων
Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 1: 60 – 210 gsm. Δίσκοι 2, 3, 
4: 60 – 90 gsm. Εκτύπωση διπλής όψης: 60 - 150 gsm Τύποι 
μέσων: Απλό χαρτί, διαφάνειες, κάρτα/εξώφυλλο, ιλουστρασιόν, 
ετικέτες, φάκελοι

Πρότυπα χρωμάτων
Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την 
PANTONE®, διόρθωση χρωμάτων Xerox

Περιβάλλον λειτουργίας
Λειτουργίας: 10º έως 32º C. Αποθήκευσης: -20º έως 40º C. 
Σχετική υγρασία: 15 έως 85%. Αποθήκευση: 10 έως 95%. 
Επίπεδο ήχου: Πίεση ήχου: Εκτύπωση: 56,8 dB(A), σε αναμονή: 
37,3 dB(A). Ισχύς ήχου: Εκτύπωση: 7,294 B, σε αναμονή: 5,106 B

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος:  
Σε αναμονή: 161 W. Εκτύπωση: 802 W. Εξοικονόμηση 
ενέργειας: 26 W 

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm. Βάρος: 59 kg.  
6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm. Βάρος: 110 kg

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ):
6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm.  
6400XF: 1.118 x 770 x 1.458 mm

Πιστοποιήσεις
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, σήμανση CE για τις Οδηγίες 
2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ, καταχωρημένος 
κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ο WorkCentre 6400 περιλαμβάνει εγκατεστημένες κασέτες 
γραφίτη.

Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός
Κασέτες γραφίτη:1

Κυανό στάνταρ χωρητικότητας: 8.000 σελίδες 106R01320
Ματζέντα στάνταρ χωρητικότητας: 8.000 σελίδες 106R01321
Κίτρινο στάνταρ χωρητικότητας: 8.000 σελίδες 106R01322
Μαύρο υψηλής χωρητικότητας: 12.000 σελίδες 106R01316
Κυανό υψηλής χωρητικότητας: 16.500 σελίδες 106R01317
Ματζέντα υψηλής χωρητικότητας: 16.500 σελίδες 106R01318
Κίτρινο υψηλής χωρητικότητας: 16.500 σελίδες 106R01319

Μονάδες απεικόνισης:2

Μονάδα απεικόνισης, κυανό: 30.000 σελίδες 108R00775
Μονάδα απεικόνισης, ματζέντα: 30.000 σελίδες 108R00776
Μονάδα απεικόνισης, κίτρινο: 30.000 σελίδες 108R00777
Μονάδα απεικόνισης, μαύρο: 30.000 σελίδες 108R00774

Κασέτα υπολειμμάτων: 22.000 σελίδες έκαστη (Ποσότητα 2)
 108R01368
Φούρνος 220 V: 150.000 σελίδες 115R00060
Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής (FDI) 097S03872
Βάση με αποθηκευτικό χώρο 097S04552
Τροφοδότης 500 φύλλων 097S03874
Finisher 097S03875
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
  -  Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη* 097S03741
  -  Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition (5 θέσεις) 301K23502
* Για τη Δανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας
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1  Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
2  Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος εργασίας 5 Μεγέθη: A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον 

προσανατολισμό.
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