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Barevné multifunkční zařízení
Xerox WorkCentre® 6400 
Výkon podpořený funkcemi
ve stolním zařízení



Výkonný nástroj, 
připravený pro sdílení
Zařízení WorkCentre 6400 je připraveno 

pro používání ve velkých skupinách, a to díky 

rozšířeným možnostem připojení do sítě 

a rychlému tisku (až 30 str./min barevně/ 

35 str./min černobíle). 

Souběžné zpracování úloh. Přístup 

k funkcím kopírování, skenování nebo 

faxování kdykoliv je potřebujete, i když právě 

probíhá tisk jiné úlohy. Tak můžete trávit váš 

drahocenný čas prací, ne čekáním na to, 

až na vás přijde řada.

úloze. Exkluzivní funkce Print Around 

(automatická priorita úlohy) detekuje 

tiskovou úlohu, která vyžaduje další zdroje 

(například speciální formát média) a vytiskne 

další úlohu ve frontě. 

Snadná obsluha zařízení 
Zařízení WorkCentre 6400 vám dodá důležité 

nástroje v jednom, snadno ovladatelném zařízení.

velmi intuitivní, a to díky velké barevné 

dotykové obrazovce s ikonami a obrazovkami 

s nápovědou. Ovládání je stejné jako 

i u výkonnějších zařízení Xerox formátu A3. 

Tiskárnu obdržíte již s instalovanými tonery. 

Jejich výměna je velmi snadná díky přístupu 

předními dvířky a upozorněním zasílaným na 

email, pokud toner dochází.

Automatický oboustranný tisk. 
To znamená, že při kopírování, tisku a příjmu 

faxů šetříte papír. 

Regulace využití zařízení a kontrola 
nákladů. Nastavte limity pro přístupy 

jednotlivých uživatelů k funkcím kopírování 

a faxování a kontrolujte přístup k barevnému 

tisku. Vytvářejte reporty o využití zařízení pro 

následnou analýzu a účtování.

dokumentů. Protokol LDAP integruje 

skenování s vaším síťovým adresářem. 

. Sešije vaše dokumenty 

nebo dokáže odsazovat jednotlivé vytištěné 

sady dokumentů pro jejich okamžité použití.

Poznámky, úpravy a třídění. Skenujte 

s programem Scan to PC Desktop® SE 

Personal Edition (standardně). Přeměňujte 

naskenované dokumenty do editovatelných 

textových formátů, jako například Microsoft®

Word® a Excel®.

Zjednodušte své procesy 
Přeměňte si sdílené multifunkční 
zařízení do vašeho osobního 
multifunčkního zařízení. 
WorkCentre 6400 je postaven na 

výkonné platformě Xerox Extensible 

Interface Platform™ (EIP), což je 

webová technologie s otevřeným 

zdrojem, která vám umožňuje 

přidávat aplikace pro snadný 

přístup přímo z dotykové obrazovky.

Například software Scan to PC 

Desktop® (volitelně profesionální 

licence) se snadno a plynule začlení 

s EIP a vy si můžete přizpůsobit 

menu pro skenování podle vašeho 

zaběhnutého workflow.

Mnoho funkcí pro skenování. 
Včetně podpory různých možností 

směrování dokumentů. Pomocí 

funkce Scan to Mailbox ukládejte 

naskenované soubory do veřejných 

nebo soukromých adresářů na 

pevný disk. S funkcí Scan to Home 

skenujte soubory do předem 

definovaných „domovských“ 

adresářů. Skenuje soubory přímo 

do emailu nebo je ukládejte na 

centrální server s funkcí síťového 

skenování.

Automatizované opakované 
procesy. S předlohami pro 

skenování automaticky směrujte 

naskenované dokumenty do 

předem definovaných složek na 

vašem počítači nebo jako přílohy 

do emailu.

Ukládejte často tištěné 
dokumenty. Ty jsou sdíleny přímo 

na zařízení pro pozdější dotisk.

Přeměňte papírové dokumenty 
na textově prohledávatelná 
PDF. Umožní vám snazší archivaci, 

třídění a vyhledávání dokumentů. 

Multifunkční zařízení WorkCentre
®

 6400 
Rozpoutejte produktivitu ve vaší kanceláři. Shromáždili jsme všechny důležité 

funkce z velkých multifunkčních zařízení a vměstnali je do tohoto ultra-výkonného 

zařízení formátu A4. Je kombinací tiskárny, skeneru, faxu a kopírky a také obsahuje 

chytré nástroje pro správu pro zjednodušení prací v rušných kancelářích s požadavky 

na velkoobjemový barevný tisk.

Stručná fakta o WorkCentre® 6400

35 str./min černobíle (A4) 

barevný tisk/kopírování 
® PostScript® 3™, 

podpora PCL 5c a PCL 6

Tiskárna/kopírka/skener/fax 

216 x 356 mm

str./min barevně (A4)30



Důvěrné dokumenty zůstanou v bezpečí 

díky rozšířeným funkcím zabezpečení:

a nebude vytištěna, dokud nebude 

zadán PIN kód. 

automaticky „zlikvidována“ po vytištění

každé úlohy nebo na vyžádání.

přijatých faxů může být vyžadováno 

heslo. Funkce filtrování nevyžádaných

faxů chrání vaše soukromí.

zamezovat neautorizovanému přístupu 

k zařízení a podporuje protokol 802.1X. 

pro ještě vyšší zabezpečení. 

(Secure Access Unified ID System) 

(volitelně) umožňuje uživatelům 

přihlásit se k zařízení 6400 s jejich

zaměstnaneckou/studentskou kartou 

a získat zabezpečený přístup k funkcím, 

které je třeba sledovat z hlediska 

účtování nebo povinných nařízení.

Pohodlné ovládání pro příchozí. Snadno čitelná 

a přehledná barevná dotyková obrazovka vás provede 

i těmi nejsložitějšími operacemi.
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Zvolte si stolní nebo samostatně 
stojící model pro pohodlný přístup 
všech uživatelů.

1
Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) je 

softwarová platforma uvnitř zařízení WorkCentre

6400, která umožňuje používat personalizovaná

řešení a přistupovat k nim přímo z dotykové

obrazovky. Tyto aplikace mohou využívat vaší

stávající databáze a vyhovět tak vašim specifickým 

požadavkům.

2
Automatický duplexní podavač dokumentů 

s kapacitou 50 stran skenuje oboustranné dokumenty 

až do formátu 216 x 356 mm.

3
Dokumentové sklo o rozměrech 216 x 356 mm vám 

umožňuje snadno skenovat dokumenty různých formátů. 

4
80GB interní pevný disk vám umožní provádět více 

úkonů na zařízení. Používejte funkci Save Job pro 

uložení často používaných dokumentů pro jejich 

možné okamžité vytištění v případě potřeby.

5

Víceúčelový zásobník na 100 listů. 

6

Standardní zásobník na 500 listů.

7

Dva přídavné zásobníky s kapacitou 500 listů

(standardně u konfigurace XF). 

8

V podstavci je zabudované skříňka pro uložení 

rezervního toneru a tiskových médií (standardně

u konfigurace XF).

9
Finišer kompletuje a sešívá sady až o 30 stranách. 

Je k dispozici jak pro stolní, tak i samostatně stojící

model. Obsahuje výstupní zásobník na 600 listů.

Konfigurace zařízení WorkCentre® 6400

Volitelné příslušenstvíWorkCentre 6400S

a do sítě

WorkCentre 6400X

6400S plus:

pro faxový server



WorkCentre® 6400

Rychlost tisku
WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X

Až 30 str./min barevně / 35 str./min černobíle (A4)

Pracovní cyklus Až 120 000 stran/měsíčně*

Manipulace s médii 
Vstupní kapacita                 Standardně

Automatický duplexní dokumentový podavač: 50 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm; gramáž: 50 - 105 g/m2

Víceúčelový zásobník 1: 100 listů; uživatelské formáty: 97 x 147 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 2: 500 listů; formáty: A4 (210 x 297 mm)

Volitelně Zásobník 3 a 4: 500 listů; formáty: A4, B5

Výstupní kapacita 500 listů, automaticky oboustranně

Dokončující zpracování                                                           

                                                 Volitelně

Finišer: zásobník na 600 listů, sešívání 30 listů

Tisk 
Vytištění první strany 16 sekund

Rozlišení tisku Až 2400 x 600 dpi

Procesor/paměť 800 MHz / 1 GB plus 80GB pevný disk

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

Připojení USB 2.0 (pouze pro tisk), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 a IPv6

Funkce tisku Automaticky oboustranně, uživatelské formáty médií, tisk více stran na jeden list, vkládky, úvodní strany, tvorba brožur, zrcadlený obraz, 

kompletování, vodoznaky, změna měřítka, automatická priorita úlohy, vzorová sada, zabezpečený tisk, odložený tisk, uložená úloha

Kopírování 
Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Funkce kopírování Automaticky oboustranně, kompletování, zmenšení/zvětšení od 25 do 400 %, zesvětlení/ztmavení, tvorba brožur, úvodní strany, vkládky, anotace, číslování 

Batesovými čísly, oddělování průhlednými fóliemi, tisk více stran na jednu stranu, vzorová sada pro kopírování, uložení nastavení kopírování

Fax
Není

Integrovaný fax, LANfax, internetový fax, podpora síťového faxového serveru

Funkce faxu Rozlišení až 300 x 300 dpi (superfine), filtrování nevyžádaných faxů, mailboxy 

a faxování na vyžádání, zabezpečené faxování, odložené odeslání, rychlovolby 

(až 200), skupinové volby

Skener 
Cíle skenování Skenování do mailboxu, skenování do emailu, skenování do souboru, skenování do domovského adresáře

Funkce skenování Až 600 x 600 dpi, formáty souborů: PDF, prohledávatelné PDF, TIFF, vícestránkové TIFF, JPEG; 

Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (včetně 1 licence programu PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Účtování Účtování podle úloh, standardní účtování Xerox

Zabezpečení Přepsání dat na disku, přepsání úlohy, šifrování dat na disku, 802.1X, zabezpečený tisk, identifikace, zabezpečené faxování

Záruka 2 roky

* Objem tisku rovnoměrně rozložený do 30 dní

Správa zařízení
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Ovladače tisku
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X verze 10.3 a vyšší, 

Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, tiskový ovladač 

Xerox Global Print Driver a Xerox Mobile Express

Podpora fontů
141 PostScriptových písem, 81 PCL písem

Manipulace s médii
Víceúčelový zásobník 1: 60 – 210 g/m2; víceúčelový zásobník 1 

(duplex): 60 – 150 g/m2; zásobníky 2, 3, 4: 60 – 90 g/m2;.

Typy tiskových médií: kancelářský papír, průhledné fólie, 

kartony/obaly, lesklý papír, samolepicí štítky, obálky

Standardy barev
Schválené simulace přímých barev PANTONE®,

Xerox Colour Correction

Provozní podmínky
Při provozu: 10º až 32º C; při skladování: -20º až 40 º C.

Relativní vlhkost: 15 - 85%; při skladování: 10 - 95%

Hladina hluku: hladina akustického tlaku: při tisku: 56,8 dB(A), 

v režimu Standby: 37,3 dB(A); hladina akustického hluku: 

při tisku: 7,294 B, v režimu Standby: 5,106 B

Elektrické požadavky
Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba energie: 

v režimu Standby: 161 W; při tisku: 802 W; režim úspory energie: 

26 W; plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (š x h x v)
6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; hmotnost: 59 kg; 

6400XF: 1008 x 588 x 1166 mm; hmotnost: 82 kg

Rozměry balení (š x h x v):
6400S/6400X: 769,6 x 650,2 x 878,8 mm; 

6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certifikace
FCC Oddíl 15, třída A, FCC Oddíl 68, značka CE podle norem 

2006/95/EC, 2004/108/EC a 1999/5/EC, uvedené v UL 

60950-1/CSA 60950-1-03

Co je součástí dodávky
Zařízení WorkCentre 6400 včetně instalovaných tonerových 

kazet (6000 stran1 pro barvy CMY a 12 000 stran1 pro černou).

Spotřební materiál a volitelné příslušenství
Tonerové kazety:1

Azurová - standardní kapacita: 6 000 stran 106R01320

Purpurová - standardní kapacita: 6 000 stran 106R01321

Žlutá - standardní kapacita: 6 000 stran 106R01322

Černá - vysokokapacitní: 12 000 stran 106R01316

Azurová - vysokokapacitní: 12 000 stran 106R01317

Purpurová - vysokokapacitní: 12 000 stran 106R01318

Žlutá - vysokokapacitní: 12 000 stran 106R01319

Zobrazovací válce:2

Azurová - zobrazovací válec: 30 000 stran 108R00775

Purpurová - zobrazovací válec: 30 000 stran 108R00776

Žlutá - zobrazovací válec: 30 000 stran 108R00777

Černá - zobrazovací válec: 30 000 stran 108R00774

Odpadní nádobka: 12 000 každá (2 ks) 108R01368 

220V Fuser: 140 000 stran 115R00060

Zařízení pro připojení zařízení jiného výrobce 097S03872

Podstavec 097S03873

Zásobník na 500 listů 097S03874

Finišer 097S03875

Adaptér pro bezdrátovou síť 097S03741

Scan to PC Desktop

 - Professional Small Business Edition (5 licencí) 097S03910

Více informací najdete na www.xerox.cz
1 Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se bude lišit v závislosti na typu obrazu, pokrytí a režimu tisku.
2 Průměrné strany. Deklarovaná výtěžnost je založena na půrměrné úloze formátu A4 o 3 stranách. Výtěžnost se bude lišit podle délky tiskové úlohy, fornátu média a orientace.
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