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Lexmark MX610/611 Series
Výjimečné monochromatické MFP 
formátu A4 pro středně velké pracovní skupiny

Na základě výkonu modelu Lexmark MX611dhe získala řada Lexmark MX610/611 Series od 
laboratoře BLI ocenění „Výběr“ pro zimu 2013 za „Výjimečné monochromatické MFP formátu A4 
pro středně velké pracovní skupiny“.

Tato řada s rychlosti tisku 47 str./min nabízí několik klíčových vlastností, které jí k získání tohoto 
ocenění napomohly. Pro začátek, technologie Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) 
umožňuje organizacím rozšířit funkce pomocí softwaru, který přináší úsporu času a peněz a 
který dovoluje optimalizovat stávající procesy a pomáhá vytvořit nové. Zařízení také obsahují 
předinstalované aplikace, jako je Eco-copy (pro úsporu papíru díky oboustrannému tisku a tisku více 
stránek na jednu stránku) nebo Forms and Favourites (pro archivaci často používaných souborů). 
Důležitou funkcí je i to, že tato zařízení umožňují příjem souborů ze smartphonů a tabletů, což je v 
dnešním stále mobilnějším světě zásadní vlastnost.

Další silnou stránkou řady (a oblíbenou vlastností techniků v BLI) je rozhraní Lexmark e-Task. 
„Upravitelný ovládací panel usnadňuje personalizaci nastavení a pracovních procesů, aby více 
vyhovovaly různým prostředím,“ řekl Tony Maceri, vrchní testovací technik v BLI. „Celkovou 
nabídku vlastností obohacuje velkorysá sada skenovacích funkcí: uživatelé mohou skenovat do 
několika typů destinací v řadě formátů, a to včetně zabezpečeného PDF.“

Ale je toho mnohem více. Zařízení Lexmark MX611dhe nabídlo velice dobrý výstup při tisku a 
kopírování a také se vyznačovalo rychlými časy a rychlým zpracováním ve všech testech produk-
tivity tisku, když mimo jiné nabídlo nejrychlejší tisk první kopie ze snímací plochy a podavače 
dokumentů ve své skupině. Tato řada myslí i na životní prostředí: standardní automatický obous-
tranný tisk přispívá k úspoře papíru a režim spořící toner pomáhá prodloužit životnost kazety. Režim 
Eco-mode zase, dle výrobce, snižuje spotřebu elektřiny – ve zkratce, je zde řada způsobů, které 
pomohou organizacím k ekologičtějšímu provozu a snížení celkových nákladů na vlastnictví. A tato 
řada je také kompatibilní s nástrojem Lexmark Markvision Enterprise, což je flexibilní a efektivní 
nástroj pro správu skupin zařízení.
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Informace o ocenění Výběr laboratoře BLI

Oceněním „Výběr“ laboratoř BLI dvakrát ročně vyznamenává produkty, které ve své kategorii poskytly ve 
vyčerpávajících laboratorních testech BLI nejlepší výkony.

Ocenění laboratoře BLI jsou jedinečná v tom, že vycházejí z důkladného a extenzivního laboratorního testování, 
které trvá přibližně dva měsíce. Součástí hodnocení je mimo jiné i rozsáhlý test odolnosti, během jehož části je 
každá jednotka provozována s maximálním zatížením stanoveným výrobcem. Test odolnosti laboratoře BLI je v 
oblasti hodnocení kancelářských produktů naprosto jedinečný a skutečně umožňuje laboratoři BLI posoudit spole-
hlivost produktů, což je kritická vlastnost pro kupující a vedoucí IT oddělení.

 Mezi ostatní hodnocené výkonnostní parametry patří mimo jiné snadnost obsluhy, manipulace s médii, produk-
tivita a hodnota. Každý produkt, který úspěšně projde laboratorním testem BLI, obdrží od laboratoře BLI známku 
„Doporučeno“ nebo „Velmi doporučeno“ a „Certifikát spolehlivosti“ a stává se kandidátem na ocenění „Výběr“. Z toho 
vyplývá, že ocenění „Výběr“ od laboratoře BLI je skutečně zasloužené a kupující a vedoucí IT oddělení se na něj 
mohou spolehnout při rozhodování o nákupu zařízení.
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„Nejvíce na mě zapůsobila skvělá funkční výbava, která zahrnuje eSF, podporu mobilního tisku, vysokou kapacitu 
paměti RAM, standardní pevný disk s kapacitou přes 160 GB a volitelnou interní sešívačku,“ řekl Carl Schell, redak-
tor v BLI.

„S našimi chytrými zařízeními MFP dokáže společnost Lexmark plnit dynamické a jedinečné požadavky orga-
nizací s distribuovanou pracovní silou,“ řekl Marty Canning, výkonný viceprezident společnosti Lexmark a prezident 
společnosti Imaging Solutions and Services. „Naše komplexní řada chytrých zařízení MFP umožňuje pracovníkům 
zachycení a přístup k obsahu, který potřebují, a to přesně požadovaným způsobem. Tím je podporován růst produk-
tivity, a společnosti se tak mohou soustředit na konkurenční růst svého podniku.“

BLI velmi doporučuje zařízení Lexmark MX611dhe pro prostředí s měsíčním objemem do 12 000 výtisků. Ostatní 
zařízení v řadě jsou stejná jako jejich sourozenec, liší se jen v několika ohledech: model Lexmark MX610de nabízí 
volitelný pevný disk s kapacitou přes 160 GB, ale neumožňuje faxování. Volitelný pevný disk nabízí i model Lexmark 
MX611de – stejně jako model Lexmark MX611dte, který ovšem obsahuje také extra zásuvku na papír.
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