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Impressora multi-funcional a 
cores WorkCentre 6400
Potência com todas as funções 
num equipamento de secretária

Xerox® WorkCentreTM

6400 
A4
Impressora multi-funcional  
a cores 
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Simplificação dos seus 
processos 
•  Concebida à medida das suas 

necessidades de documentos, 
a Xerox® Extensible Interface 
Platform® (EIP) possibilita 
workflows personalizados e 
simplificados que dão resposta 
aos requisitos exclusivos da 
sua empresa. Recorrendo a 
ferramentas de desenvolvimento 
Web standard, os programadores 
podem criar aplicações 
personalizadas baseadas em 
servidor às quais os utilizadores 
podem aceder directamente a 
partir do ecrã táctil.

Para mais informações, visite 
www.xerox.com/eipinfo.

•  Digitalização com todas as 
funcionalidades. Inclui um 
vasto leque de capacidades de 
encaminhamento de documentos 
que possibilitam a automatização 
dos processos repetitivos. Guarde 
digitalizações em pastas públicas 
ou privadas no disco rígido com 
a funcionalidade Digitalização 
para caixa de correio. Envie 
ficheiros para um destino “home” 
previamente definido com a 
funcionalidade Digitalização 
para Home. Digitalize ficheiros 
directamente para endereços de 
e-mail ou guarde-os num servidor 
central com digitalização em rede.

•  Armazene documentos 
impressos frequentemente. 
Estes documentos são partilhados 
directamente no equipamento 
para imprimir novamente mais 
tarde.

•  Converta documentos em papel 
para PDF com texto pesquisável. 
Possibilita facilidade de arquivo, 
organização e procura.

Uma poderosa unidade feita 
para partilhar
Desde a capacidade de ligação em rede 
avançada até velocidades de funcionamento 
elevadas (até 30 ppm a cores / 35 ppm a preto 
e branco), o WorkCentre 6400 é ideal para 
grupos de trabalho de grandes dimensões.

•  Multi-funcional. Acesso a características 
de cópia, digitalização ou fax ao alcance de 
qualquer um sempre que necessitar, mesmo 
durante a impressão de outros trabalhos. 
Dedique o seu tempo valioso às suas tarefas, 
não à espera da sua vez.

•  Diga adeus às perdas de tempo por 
causa de um trabalho em espera. A 
funcionalidade exclusiva Print Around 
detecta os trabalhos de impressão que 
esperam recursos adicionais e imprime o 
próximo trabalho na fila de espera. 

Simplicidade “all-in-one” 
O WorkCentre 6400 disponibiliza à sua 
empresa ferramentas fundamentais num 
pacote fácil de utilizar.

•  A utilização directa é intuitiva. Graças ao 
ecrã táctil a cores de 203 mm que funciona 
com ícones e aos ecrãs de ajuda. Partilha 
a mesma simplicidade pela qual os nossos 
equipamentos Xerox® de maiores dimensões 
são reconhecidos.

•  Fácil substituição de consumíveis. Os 
toners são pré-carregados e a substituição 
é simples graças à porta da frente de fácil 
acesso, e os avisos de correio electrónico 
informam-nos quando os níveis forem baixos.

•  Funcionalidade automática frente  
e verso. Significa que a cópia, a impressão  
e a recepção de fax reduzem a utilização  
de papel no escritório.

•  Regula a utilização e controla os custos. 
Define limites e controla o acesso à cor. 
Produção de relatórios de utilização para fins 
de análise e facturação.

•  Encaminhamento de digitalização 
facilitado. A capacidade LDAP integra 
digitalização com o seu livro de endereços 
da rede.

•  Finalizador eficiente (standard no modelo 
6400XF). Agrafa os seus documentos ou 
separa-os em espinha num abrir e fechar  
de olhos.

Impressora multi-funcional Xerox® WorkCentreTM 6400
Liberte a produtividade do seu escritório. Pegamos nas funcionalidades cruciais 
para o escritório dos nossos sistemas multi-funcionais para grandes departamentos e 
reunimo-los nesta impressora A4 de alto rendimento. Este sistema integra perfeitamente 
as funcionalidades de impressão, digitalização, fax e cópia, e adiciona ferramentas de 
gestão inteligentes para simplificar o trabalho dos escritórios atarefados com requisitos 
elevados em termos de volumes de cores.

WorkCentre 6400  
Em resumo
•   30 ppm a cores, 35 ppm a preto  

e branco
•   Até 2400 x 600 dpi
•   Cópia/impressão frente e verso 

automática e a cores é standard
•   True Adobe® PostScript® 3™, 

compatibilidade com PCL 5c e PCL 6

Impressão / Cópia /  
Digitalização / Fax

216 x 356 mm

ppm a cores30
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Cómodo funcionamento directo. Fácil de ler  
e navegar, o ecrã táctil a cores de grandes dimensões, 
orienta-o ao longo das operações mais complexas.
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Escolha modelos de secretária ou 
maiores para localização conveniente 
perto dos utilizadores.

1
A Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) 
consiste numa plataforma de software integrada 
no WorkCentre 6400 que permite soluções 
personalizadas às quais pode aceder directamente 
a partir do ecrã táctil. Estas aplicações têm 
capacidade para tirar partido das suas bases 
de dados existentes e dar resposta aos desafios 
específicos da sua empresa.

2
O Alimentador automático de documentos duplex 
para 50 folhas digitaliza documentos frente e verso 
em formatos até 216 x 356 mm.

3
O vidro de exposição de 216 x 356 mm  
permite-lhe digitalizar documentos de formato 
Legal com facilidade.

4
A unidade de disco rígido interno de 80 GB 
permite-lhe realizar mais trabalhos no equipamento. 
Utilize a função Guardar Trabalho para manter os 
documentos utilizados com frequência disponíveis 
para impressão rápida imediata.

Segurança integrada
Os documentos confidenciais 
permanecem confidenciais com 
funcionalidades de segurança avançadas:

•  Um trabalho de impressão pode ser 
mantido numa fila até à introdução de 
um PIN, libertando-o para impressão. 

•  Os dados de imagens existentes na 
memória do equipamento podem ser 
automaticamente “fragmentados”  
após cada trabalho, se solicitado.

•  Pode ser necessária uma palavra-passe 
antes de os faxes recebidos poderem  
ser impressos ou removidos, e o bloqueio  
de faxes indesejados protege a sua 
privacidade.

•  A autenticação ajuda a impedir o 
acesso não autorizado ao equipamento 
e a compatibilidade 802.1X garante a 
segurança na rede. 

•  Compatível com IPSec para IPv4 e IPv6 
para maior segurança.

•  O Secure Access Unified ID System® 
(opcional) permite aos utilizadores 
iniciarem sessão no WorkCentre 6400 
com o respectivo cartão de identificação 
para um acesso seguro a funções 
que têm de ser controladas devido a 
exigências em termos de contabilização 
ou regulamentação.

5

Bandeja multiusos de 100 folhas.
6

Bandeja de 500 folhas Standard
7

Duas bandejas adicionais para 500 folhas  
(standard na configuração XF).
8

O suporte inclui armário para guardar toner  
e suportes (standard na configuração XF).
9

O finalizador agrupa e agrafa conjuntos até 
30 páginas. Disponível para os modelos de secretária 
e maiores. Inclui bandeja de saída para 600 folhas.

Configurações Xerox® WorkCentreTM 6400

WorkCentre 6400S

•  Cópia/impressão/digitalização  
automáticas frente e verso

•  Capacidade de entrada para 
600 folhas

•  Digitalização a cores para  
e-mail, Digitalização para rede

WorkCentre 6400X

6400S e ainda:
•  Fax integrado, Fax via LAN, Fax 

via Internet e compatibilidade 
com Servidor de Fax

WorkCentre 6400XF

6400X e ainda:
•  Capacidade total de entrada: 

1.600 folhas
•  Finalizador para 600 folhas 

com capacidade para agrafar 
30 folhas

•  Armário com arrumação

Opções

•  Bandejas adicionais para 500 folhas

•  Finalizador para agrafamento de 30 folhas

•  Armário com arrumação

•  Adaptador de rede sem-fios

•  Interface para Dispositivos Externos

TITLE: X_27034_W64BR-01ZE   LANGUAGE: Portuguese   DATE: 10 December 2013 3:16 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 3 of 4



®

Multifunction Device
CCD – 035

 
Velocidade

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Até 30 ppm a cores / 35 ppm a preto e branco (A4)

Ciclo de trabalho1 Até 120.000 páginas/mês

Alimentação de Papel
Entrada de papel Standard

Alimentador automático de documentos duplex: 50 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Gramagem: 50 a 105 g/m²
Bandeja multiusos 1: 100 folhas; Formatos personalizados: 97 x 147 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 500 folhas; Formatos: A4 (210 x 297 mm)

 Opcional Bandeja 3 e Bandeja 4: 500 folhas; Formatos: A4, B5 Standard

Saída de papel 500 folhas‚ automático frente e verso

Finalização Opcional Finalizador: bandeja para 600 folhas, agrafamento para 30 folhas Standard

Impressão
Tempo de saída da primeira página Apenas 16 segundos

Resolução da 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 (só para impressão), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6

Funções de impressão Automática frente e verso, Formato de página personalizado, Várias páginas reduzidas numa folha, Faixas, Folhetos inclusos, Capas, Criação de booklets, 
Imagem em espelho, Separação, Marcas de água, Scaling, Print Around, Conjunto de amostras, Impressão segura, Atraso de impressão, Trabalhos gravados

Cópia 
Resolução de cópia 600 x 600 dpi

Funções de cópia Automática frente e verso, Separação, Redução/Ampliação 25 a 400%, Clarear/escurecer, Criação de booklets, Capas, Folhetos inclusos,  
Anotações, Carimbo sequencial (Bates), Separadores de transparências, Cópias múltiplas, Programação diferenciada (Build Job),  

Activação de servidor de fax em rede, Definições para guardar cópia

Fax
ND

Fax integrado2, LANfax, Fax via Internet, Activação de servidor de fax em rede

Funções de fax Resolução até 600 x 600 dpi (superfina), Filtro de faxes indesejados, Caixas de correio e transferência, 
Fax seguro, Envio retardado, Marcações rápidas (até 200), Marcações em grupo

Digitalização
Destinos de digitalização Digitalização para caixa de correio, Digitalização para e-mail, Digitalização para ficheiro, Digitalização para Home

Funções de digitalização Até 600 x 600 dpi, Formatos de ficheiros: PDF, PDF pesquisável, TIFF, TIFF multi-páginas, JPEG; Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition  
(inclui 1 licença para PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Contabilização Contabilização baseada nos trabalhos, Xerox® Standard Accounting

Segurança Eliminação em disco, Eliminação de trabalhos, Codificação do disco, 802.1X, Impressão segura, Autenticação, Fax seguro

Garantia Um ano de garantia nas instalações3

1 Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não está previsto que se mantenha numa base regular.
2 Necessária linha telefónica analógica. 
3 Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência “PagePack”  não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência

Gestão do Equipamento
Xerox® Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web

Drivers de impressão
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X versão 
10.3 e posterior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red 
Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Suporte de fontes
141 fontes PostScript, 81 fontes PCL

Alimentação de suportes
Bandeja multiusos 1: 60 – 210 g/m²; Bandejas 2, 3, 4:  
60 – 90 g/m²;  Impressão frente e verso: 60 – 150 g/m² ; Tipos de 
suportes: Papel comum, transparências, cartão/capa, brilhante, 
etiquetas, envelopes

Padrões de cores
Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, 
Correcção de Cores Xerox

Ambiente de funcionamento
Em funcionamento: 10º a 32º C; Armazenamento: -20º a 40º C; 
Humidade relativa: 15 a 85%; Armazenamento: 10 a 95%; 
Nível de ruído: Pressão sonora: A imprimir: 56,8 dB (A),  
Em espera: 37,3 dB(A); Potência sonora: A imprimir: 7,294 B,  
Em espera: 5,106 B

Características eléctricas
Alimentação: 220–240 VCA, 50/60 H; Consumo de energia:  
Em espera: 161 W; A imprimir: 802 W, Poupança de Energia: 
26 W

Dimensões (LxPxA)
6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; Peso: 59 kg;  
6400XF: 1008 x 673 x 1169 mm; Weight: 110 kg

Dimensões da embalagem (LxPxA):
6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm;  
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certificações
FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, marca CE aplicável às 
Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, Listado de 
acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Conteúdo da embalagem
O WorkCentre 6400 inclui cartuchos de toner instalados.

Consumíveis e opções
Cartuchos de impressão:1

Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas 106R01320
Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas 106R01321
Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas 106R01322
Preto de alta capacidade: 12.000 páginas 106R01316
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas 106R01317
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas 106R01318
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas 106R01319

Unidades de imagens:2

Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas 108R00775
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas 108R00776
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas 108R00777
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas 108R00774

Cartucho de resíduos: 22.000 páginas cada (Qtd. 2) 108R01368
Fusor 220V: 150.000 páginas 115R00060
Interface para Dispositivos Externos 097S03872
Armário com arrumação 097S04552
Alimentador para 500 Folhas 097S03874
Finalizador 097S03875
Adaptador de rede sem-fios
  -  Conversor de corrente europeu* 097S03741
  -  Conversor de corrente para o RU 097S03742
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition (5 licenças) 301K23502
* Necessário adaptador local para a Dinamarca e Suíça

© 2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® e WorkCentreTM  
são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. A informação contida nesta brochura pode ser alterada sem aviso prévio.  
Atualizado em 1/14 W64BR-01ZE

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

1  Páginas standard médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta  
e do modo de impressão.

2  Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de 5 formato A4. A capacidade varia de acordo com o dimensão  
do trabalho, formato do suporte e orientação.
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