
BUYERS LAB

BUYERS LAB
Nagroda „Winter 2013 Pick”

BuyersLab.com

Seria Lexmark MX610/611
Nadzwyczajne monochromatyczne urządzenie  
wielofunkcyjne A4 dla średnich grup roboczych

W oparciu o wyniki testów urządzenia Lexmark MX611dhe, seria Lexmark MX610/611 zdobyła 
nagrodę „Pick” w zimowej edycji nagród BLI za rok 2013 jako „Nadzwyczajne monochromatyczne 
urządzenie wielofunkcyjne A4 dla średnich grup roboczych”.

Ta rodzina urządzeń o prędkości 47 str./min cechuje się kilkoma kluczowymi cechami, które przyczyniły 
się do zdobycia tej nagrody. Po pierwsze platforma wbudowanych rozwiązań (Lexmark embedded 
Solutions Framwework - eSF) pozwala organizacjom na zwiększenie funkcjonalności urządzeń 
za pomocą oprogramowania zapewniającego oszczędność czasu i kosztów oraz pozwalającego 
usprawnić istniejące procesy obiegu dokumentów i tworzyć nowe. Urządzenia są wyposażone we 
wstępnie zainstalowane aplikacje, takie jak Eco-copy (wydruk dwustronny oraz wydruk wielu stron 
na jednym arkuszu w celu zaoszczędzenia papieru) oraz Forms and Favourites (archiwum często 
używanych plików). Równie ważne jest to, że użytkownicy mogą kierować wydruki na te urządzenia 
ze smartfonów i tabletów, co jest niezmiernie istotne w świecie mobilnego biznesu.

Interfejs Lexmark e-Task jest kolejną mocną stroną serii, a także ulubioną funkcją techników 
BLI. Według starszego technika testowego BLI Tony’ego Maceri: „Panel sterowania można 
personalizować, co ułatwia dopasowanie go do wymogów różnych środowisk”. „Szeroki zakres 
funkcji skanowania stanowi dodatkowy atut. Dzięki nim użytkownicy mogą skanować do wielu 
miejsc docelowych w różnych formatach, wliczając bezpieczny PDF”.

Ale to nie wszystko. Urządzenie Lexmark MX611dhe dostarczyło wydruki i kopie bardzo dobrej 
jakości, w krótkim czasie i z dużą prędkością, w niemal każdym teście wydajnościowym wydruku, 
osiągając najkrótszy spośród konkurencyjnych produktów czas wykonania pierwszej kopii doku-
mentu, zarówno z szyby, jak i podajnika dokumentów  . Ta seria produktów jest również przyjazna 
dla środowiska – zainstalowana funkcja automatycznego druku dwustronnego zmniejsza marno-
trawstwo papieru, tryb oszczędzania tonera pomaga przedłużyć żywotność kasety z tonerem, a tryb 
eko, według producenta, zmniejsza zużycie energii. Wszystko to oznacza obniżenie ponoszonych 
przez firmę kosztów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowiska. Ponadto urządzenia całej 
serii są zgodne z oprogramowaniem Lexmark Markvision Enterprise – elastycznym narzędziem do 
zarządzania flotą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
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Nagrody BLI Pick — informacje

Dwa razy do roku w dowód szczególnego uznania organizacja BLI przyznaje nagrody „Pick”. Nagradzane są produkty, 
które osiągnęły nadzwyczajne wyniki podczas wyczerpujących testów laboratoryjnych.

Nagrody BLI są przyznawane w oparciu o rygorystyczne testy laboratoryjne przeprowadzane przez około dwa 
miesiące. Proces oceniania obejmuje rozległy test wytrzymałościowy, podczas którego każdy podzespół urządzenia 
pracuje z maksymalną wydajnością określoną przez producenta. Test wytrzymałościowy BLI jest wyjątkowy na tle 
wszystkich rankingów sprzętu biurowego i jednoznacznie pozwala organizacji BLI określić niezawodność urządzeń, 
co jest czynnikiem decydującym dla nabywców oraz dyrektorów działów IT.

Inne aspekty uwzględniane podczas testów to między innymi prostota użytkowania, obsługa nośników, wydajność i 
cena. Każdy produkt, który pomyślnie przejdzie testy laboratoryjne BLI, otrzymuje znak „Rekomendowane przez BLI” 
lub „Wyjątkowo rekomendowane przez BLI” oraz „Certyfikat niezawodności” i kwalifikuje się do otrzymania nagrody 
„Pick”. W związku z tym nagrody „Pick” są w najwyższym stopniu zasłużonym wyróżnieniem, którym nabywcy i dyrek-
torzy IT mogą się kierować podczas zakupu urządzeń.
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„Najbardziej zachwyca mnie wyjątkowy zestaw funkcji obejmujących: platformę eSF, obsługę urządzeń mobilnych, 
dużą pamięć RAM, standardowy dysk twardy o pojemności 160 GB+ i opcjonalny wewnętrzny finiszer zszywający”, 
powiedział zastępca redaktora Carl Schell.

„Dzięki naszym inteligentnym urządzeniom wielofunkcyjnym Lexmark jest w stanie sprostać dynamicznie 
zmieniającym się i niestandardowym potrzebom organizacji, w których personel pracuje w rozproszeniu” powiedział 
Marty Canning – wiceprezes wykonawczy firmy Lexmark oraz prezes ds. usług i rozwiązań z zakresu obróbki 
obrazu. „Nasza szeroka gama inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych pozwala pracownikom na zapisywanie i 
udostępnianie potrzebnych treści w pożądany przez nich sposób, uzyskując zwiększenie wydajności, dzięki czemu 
firmy mogą poświęcić więcej czasu na zwiększanie swojej konkurencyjności”.

Organizacja BLI zaleca korzystanie z urządzenia Lexmark MX611dhe w środowiskach, w których miesięczna liczba 
wydruków wynosi nie więcej niż 12 000. Inne urządzenia z tej rodziny są prawie identyczne, z jedną lub dwiema 
różnicami: w drukarce Lexmark MX610de twardy dysk o pojemności 160 GB+ jest opcjonalny i nie ma faksu; w 
drukarce Lexmark MX611de twardy dysk jest również opcjonalny, a drukarka Lexmark MX611dte oferuje także dysk 
twardy jako opcję, ale zawiera dodatkową kasetę na papier.
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