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Lexmark MX610/611 sorozat
Kiváló A4-es monokróm többfunkciós nyomtató  
közepes méretű munkacsoportok számára

A Lexmark MX611dhe teljesítménye alapján a Lexmark MX610/611 sorozat elnyerte a BLI 2013 
évi téli, „Kiváló A4-es monokróm, multifunkcionális nyomtató közepes méretű munkacsoportok 
számára” című „Pick” díját.

A 47 oldal/perc teljesítményű nyomtatócsalád számos olyan lényegi funkcióval rendelkezik, amelyek 
hozzájárultak a díj elnyeréséhez. A kezdők számára nagy segítség a Lexmark beépített Solutions 
Framework (eSF) funkciója, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy bővítsék a funkcio-
nalitásukat egy olyan idő- és pénztakarékos szoftver segítségével, amely képes javítani a meglévő 
munkafolyamatokat, illetve segít újak kialakításában. Tulajdonképpen a készülékek előtelepített 
alkalmazásokkal rendelkeznek, mint például az Eco-copy (amely a papírtakarékosság érdekében 
lehetővé teszi a kétoldalas és az N-up) több oldal egy oldalra történő nyomtatást, valamint a Forms 
and Favourites (amely a rendszeresen használt fájlok archívumaként funkcionál). Az is fontos, hogy 
a felhasználók fájlokat küldhetnek ezekre az eszközökre okostelefonjaikról és tabletjeikről, ami 
egyre inkább követelmény a mai fokozottan mobil üzleti világban.

A Lexmark e-Task interfész egy másik erőssége a sorozatnak - és kedvence a BLI technikusainak. 
– Az egyénre szabható kezelőpanel megkönnyíti az egyedi beállításokat és ezzel lehetővé teszi, 
hogy a munkafolyamatok még inkább megfeleljenek az egyedi környezeti igényeknek. - mondta 
Tony Maceri, a BLI vezető teszt technikusa. – A csomag hatékony szkennelési funkciót is tartalmaz: 
a felhasználók különböző formátumokat készíthetnek, beleértve a védett PDF dokumentumot is.

De ennél is többről van szó. A Lexmark MX611dhe a vizsgált eszközök csoportjában nagyon jó 
nyomtatási és másolási minőséget, ugyanakkor, szinte valamennyi nyomtatási teljesítmény teszten 
gyors működést és a nyomóhenger és a papírtálca segítségével a leggyorsabb első példány máso-
lási időt produkált. Ráadásul a nyomtatócsalád környezetbarát: a szabványos automata kétoldalas 
nyomtatás csökkenti a papírhulladék mennyiségét, a festéktakarékos üzemmód meghosszabbítja a 
kazetta élettartamát, ugyanakkor az Eco-mód, a gyártó nyilatkozata szerint, csökkenti az energiafo-
gyasztást, melynek eredményeképpen környezetkímélőbb „zöldebb”, és csökkent az üzemeltetési 
költsége. Mindezek mellett a sorozat kompatibilis a Lexmark Markvision Enterprise-zal, ami egy 
rugalmas és hatékony flottakezelő segédprogram.
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Néhány szó a BLI Pick Díjról

Évente két alkalommal a BLI minden kategóriában „Pick” díjjal jutalmazza azokat a termékeket, amelyek kiváló telje-
sítményt nyújtottak a BLI kimerítő laboratóriumi vizsgálatai során.

A BLI díj egyedülálló abból a szempontból, hogy komoly, körülbelül két hónapig tartó laboratóriumi vizsgálaton ala-
pszik. Az értékelés magában foglal egy komoly tartóssági vizsgálatot, mely során minden termék a gyártó által 
meghatározott maximális teljesítménnyel üzemel. A BLI tartóssági tesztje egyedülálló az irodatermékek értékelé-
sében és egyedülállóan teszi lehetővé, hogy a BLI értékelje a megbízhatóságot, amely kritikus szempont a vásárlók 
és az informatikai igazgatók számára.

 A további értékelt teljesítményi jellemzők közé tartozik, többek között, a használat egyszerűsége, a médiakezelés, 
a termelékenység és az érték. Minden termék, amely megfelel a BLI laboratóriumi vizsgálatán, megkapja a BLI 
„Ajánlott” vagy „Nagyon ajánlott” pecsétjét, valamint a BLI „Megbízhatósági igazolását”, továbbá jogosult a „Pick” 
díjazott minősítésre. Vagyis, a BLI „Pick” egy olyan nehezen elnyerhető díj, amelyben megbízhatnak a vásárlók és 
az informatikai igazgatók a beszerzéssel kapcsolatos döntéseik során.
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– Ami leginkább meggyőzött, az az, hogy a funkciókészlet, azon belül az eSF, a mobil nyomtatás támogatása, a nagy 
RAM kapacitás, a szabványos 160+ GB merevlemez, illetve az opcionális belső irattűző, kiváló – mondta Carl Schell, 
a BLI társszerkesztője.

– Az okos, többfunkciós nyomtatóinak köszönhetően a Lexmark képes megfelelni a földrajzilag elosztott munkaerővel 
rendelkező szervezetek dinamikusan változó és egyedi követelményeinek – mondta Marty Canning, a Lexmark 
igazgatósági elnökhelyettese és a Képalkotási megoldások és szolgáltatások elnöke. – Az okos, többfunkciós nyo-
mtató termékcsaládunk biztosítja a dolgozók számára, hogy a számukra megfelelő módon jussanak hozzá a kívánt 
tartalmakhoz, miközben a nagyobb hatékonyság lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy több időt fordíthassanak 
az üzletük versenyképességének növelésére.

A BLI kimondottan javasolja a Lexmark MX611dhe típus használatát olyan környezetben, ahol a havi mennyiség 
eléri a 12 000 példányt. A készülékcsalád többi tagja is nagyon hasonló, egy-két különbségtől eltekintve: a Lexmark 
MX610de opcionális 160+ GB merevlemezt kínál, de nem faxol, a Lexmark MX611de szintén kínál opcionális merev-
lemezt, míg a Lexmark MX611dte az opcionális merevlemez kínálata mellett extra papírtálcával is rendelkezik.
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