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Lexmark серия CS510
Изключително надежден цветен лазерен  
принтер A4 за малки работни групи

“Lexmark CS510de е изключително надежден и лесен за ползване”, казва Карл Шел, 
съредактор в BLI. С вграденото приложение Solutions Framework на Lexmark, “зелените” 
функции, както и с приложението Markvision Enterprise на Lexmark и контрола на достъпа, 
организациитеразполагат с инструментариум за разширяване на функционалността 
и намаляване още повече на заплатената цена. Поради тези причини, както и поради 
много други, Lexmark серия CS510 спечели наградата “Pick” на BLI за Лято 2013 г. за 
“Изключително надежден цветен лазерен принтер A4 за малки работни групи” въз основа 
на производителността на гореспоменатата “de” конфигурация.

Принтерът Lexmark CS510de се представи забележително в истинския смисъл на 
думата. Тони Мацери, Старши техник по тестовете в BLI, споделя: “Осигурява качество 
на изображението, идеално за вътрешни презентации и краткосрочни маркетингови 
материали. Отчетено бе  бързо започване на печата от режим на заспиване, от което е 
ясно, че може да отговори на изискванията на малките работни групи.”  Разполага с голям 
капацитет за RAM памет и 160 GB твърд диск (опция), наред с адаптивен интерфейс 
Lexmark E-Task с интуитивно флаш-меню, което прави прегледа и печата на отделните 
задачи лесно от контролния панел - едно допълнително преимущество.

Но предимствата на Lexmark серия CS510 не свършват дотук. Отворената платформа 
позволява на организациите да изтеглят спестяващ време и пари софтуер (има и някои 
предварително инсталирани софтуерни решения), разработени от производителя или 
други софтуерни решения, който след това да се пусне на дисплея. Поддръжката 
на печатане от смартфони и таблети е важна в днешния мобилен бизнес свят, а 
администраторите ще оценят съвместимостта с универсалния драйвер Lexmark 
Universal Print Driver (предлагащ опростено инсталиране на драйвера) и приложението 
Markvision Enterprise (за управление на смесен хардуер, а също и за ограничаване/ 
забраняване на цветното печатане, наред с други полезни неща). По отношение на 
опазването на околната среда, стандартното автоматично двустранно печатане 
допринася за по-малко отпадъчна хартия, режимът за пестене на тонер удължава 
експлоатацията на тонер касетите, а според производителя, с еко режима се намалява 
потребяваната енергия - всичко това спомага за намаляване на емисиите на въглероден 
диоксид. Две допълнителни полезни функции са печатането от USB и приложението 
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“Невероятна добавена стойност, това е още нещо, което тази серия предлага по най-добрия възможен начин”, казва Шел. “От голямата производителност 
при тестването до звездния набор от функции, Lexmark определено съчетава многобройни функционалности в тези два настолни принтера.”
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За наградите “Pick” на BLI

С присъжданите 2 пъти годишно награди “Pick”, BLI отдава специално признание на продуктите във всяка 
категория, които са показали най-забележителната производителност по време на провежданите от BLI 
изчерпателни лабораторни тестове.

Наградите на BLI се отличават с това, че са на базата на серия от строги лабораторни тестове, проведени 
в продължение на 2 месеца. Оценяването включва продължително изпитване за дълготрайност, по време   
на  което всяко едно устройство се пуска да работи на указания от производителя максимален работен 
цикъл. Изпитването за дълготрайност на BLI е уникално в оценяването на офис оборудване и еднозначно 
квалифицира BLI като страна, която е в състояние да направи оценка на надеждността - решаващ фактор за 
купувачите и ИТ директорите.

Сред останалите оценявани характеристики са лекотата на използване, работата с носители на информация, 
производителност и цена. Всеки продукт, успешно преминал лабораторните тестове на BLI, получава знак 
“Силно препоръчано” или “Препоръчано”, “Сертификат за надеждност”, както и се класира като претендент 
за наградата “Pick”. Затова и наградата “Pick” на BLI представлява една трудно спечелена награда, на която 
купувачите и ИТ директорите могат да разчитат като насока при вземане на решения за закупуване на офис 
оборудване.
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Coverage Estimator на Lexmark, с което потребителят се информира за количеството/ процентното 
покритие на тонера за разпечатваните страници.

“Цветният лазерен принтер CS510 на Lexmark предлага множество възможности, подходящи за 
корпоративното ниво и съчетани с надеждността и качеството, с които се отличават продуктовите линии на 
Lexmark, насочени към малките и средни по големина работни групи - и всичко това в компактен дизайн”, 
казва Марти Канинг, Изпълнителен вицепрезидент на Lexmark и Президент на Imaging Solutions and Services. 
В допълнение, възможности за A4 цветно печатане и настройване на цветовете са без аналог в бранша. За 
нас е удоволствие отличаването на Lexmark серия CS510 с присъждане на наградата “Pick” на BLI.”

BLI силно препоръчва Lexmark CS510de за среда с месечен обем на страниците до 5 000. Другото устройство 
от продуктовото семейство, Lexmark CS510dte, е идентичен с изключение на стандартния капацитет за 
хартия от 900 листа (“de” конфигурацията е с 250 листа).

“Невероятна добавена стойност, това е още нещо, което тази серия предлага по най-добрия възможен начин”, казва Шел. “От голямата производителност 
при тестването до звездния набор от функции, Lexmark определено съчетава многобройни функционалности в тези два настолни принтера.”


