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Lexmark MX610/611 Serie

Uitstekende A4 monochroom MFP voor  
middelgrote werkgroepen

Op basis van de prestaties van de Lexmark MX611dhe heeft de Lexmark MX610/611 serie een 
BLI Winter 2013 “Pick” gekregen voor “Uitstekende A4 monochroom MFP voor middelgrote 
werkgroepen”.

De 47-ppm-familie heeft een aantal belangrijke kenmerken die tot deze award hebben geleid. 
Met Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) kunnen organisaties hun functionaliteit uit-
breiden met tijd- en geldbesparende software om bestaande workflows te verbeteren of nieuwe 
workflows aan te maken. De apparaten beschikken over voorgeïnstalleerde applicaties zoals 
Eco-copy (voor dubbelzijdig afdrukken en N-up selecties om papier te sparen) en Forms and 
Favourites (een archief voor vaak gebruikte bestanden). Het is ook belangrijk dat de gebruiker 
bestanden op deze apparaten kan afdrukken vanaf een smartphone of tablet, wat essentieel is 
in de hedendaagse mobiele bedrijfswereld.

De Lexmark e-Task interface is een andere troef van de serie – en een favoriet van de BLI-
technici. “Op het aanpasbare bedieningspaneel kunnen instellingen en workflows worden 
gepersonaliseerd, zodat ze beter afgestemd zijn op de concrete werkomgeving,” vertelt Tony 
Maceri, BLI Senior Test Technician. “Het pakket omvat ook robuuste scanfuncties: de gebrui-
ker kan scannen naar verschillende bestemmingstypes in uiteenlopende formaten, waaronder 
beveiligd pdf.”

Maar er is nog veel meer. De Lexmark MX611dhe heeft een zeer goede afdruk- en kopieerk-
waliteit en zet uitstekende tijden en werksnelheden neer in nagenoeg alle tests van de afdruk-
productiviteit. Bovendien heeft dit product de snelste tijd tot de eerste kopie vanaf de glasplaat 
en documentinvoer in de concurrerende groep. De familie is ook milieuvriendelijk: standaard 
automatisch dubbelzijdig drukken zorgt voor minder papierafval, in de tonerspaarstand gaat de 
cartridge langer mee en in de Eco-stand kan, volgens de fabrikant, het stroomverbruik dalen 
– kortom: diverse manieren waarmee organisaties “groener” kunnen zijn en hun totale eigendo-
mskostprijs kunnen verlagen. De serie is ook geschikt voor Lexmark Markvision Enterprise, een 
flexibel en efficiënt hulpprogramma voor het beheer van een groot aantal apparaten.

Lexmark International 
Technology S.ACase Postale 
508 CH - 1215 Genève 15 
(Zwitserland)

2013

Gereproduceerd met de schriftelijke toelating van Buyers Laboratory LLC. Het kopiëren van dit rapport zonder de 
schriftelijke toelating van Buyers Laboratory is onwettig en inbreuken worden vervolgd. © 2013 Buyers Laboratory 
LLC. Om een herdruk aan te kopen, neemt u contact op met BLI op (201) 488-0404 (x17) of op info@buyerslab.com.



BUYERS LAB

BUYERS LAB
Winter 2013 Pick Award

BuyersLab.com

Over BLI Pick-Awards

Met zijn “Pick”-awards bekroont BLI twee keer per jaar in elke categorie producten die het best presteerden in 
de diepgaande BLI-laboratoriumtests.

De BLI-awards zijn uniek, want ze zijn gebaseerd op een groot aantal laboratoriumtests die ongeveer twee 
maanden duren. De evaluatie omvat een uitgebreide duurzaamheidstest, waarbij elk apparaat gedurende een 
bepaalde tijd met de door de fabrikant opgegeven maximale werksnelheid draait. De duurzaamheidstest van BLI 
is een unicum onder de evaluaties van kantoorproducten en laat BLI op unieke wijze toe de betrouwbaarheid te 
beoordelen, een essentiële factor voor kopers en IT-managers.

 Andere geëvalueerde prestatiekenmerken zijn onder andere het gebruikscomfort, de verwerking van media, de 
productiviteit en de waarde. Elk product dat met succes in de BLI-laboratoriumtest slaagt, krijgt het BLI-zegel 
“Aanbevolen” of “Sterk aanbevolen” en een BLI “Betrouwbaarheidscertificaat” en komt in aanmerking voor 
een “Pick”-award. De BLI “Pick” is dus een zuurverdiende award waarop kopers en IT-managers zich kunnen 
baseren bij hun aankoopbeslissingen.
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“Wat me het meest opvalt zijn de talrijke functies, zoals eSF, ondersteuning voor mobiel afdrukken, een groot 
RAM-geheugen, een standaard harde schijf van 160+ GB en een optionele interne nietjesfinisher, wat gewoon 
uitstekend is,” vertelt Carl Schell, BLI Associate Editor.

“Met onze intelligente MFP’s kan Lexmark voldoen aan de dynamische en unieke vereisten van organisaties 
met een gespreid personeelsbestand,” vertelt Marty Canning, Lexmark Executive Vice President en President of 
Imaging Solutions and Services. “In ons volledig assortiment intelligente MFP’s kan de gebruiker de gewenste 
inhoud op de gewenste wijze vastleggen en oproepen en stijgt de productiviteit, zodat bedrijven zich kunnen 
concentreren op de groei van hun activiteiten.”

BLI kan de Lexmark MX611dhe sterk aanbevelen voor omgevingen met maandelijkse volumes tot 12.000 afdruk-
ken. De andere apparaten in de familie zijn identiek, met een of twee verschillen: de Lexmark MX610de heeft 
geen fax en de harde schijf van 160+ GB is optioneel; bij de Lexmark MX611de is de harde schijf ook optioneel; 
de Lexmark MX611dte heeft standaard een extra papierlade en is de harde schijf ook optioneel.
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