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Série Lexmark MX610/611

Notável MFP monocromático A4  
para grupos de trabalho médios

Com base no desempenho da Lexmark MX611dhe, a série Lexmark MX610/611 venceu um prémio “Pick” 
BLI Inverno 2013 na categoria “Notável MFP monocromático A4 para grupos de trabalho médios”.

Esta família de 47 ppm possui várias características importantes que contribuíram para a conquista deste 
prémio. Para começar, o Solutions Framework (eSF) incorporado da Lexmark permite que as organizações 
expandam a funcionalidade com software economizador de tempo e dinheiro e capaz de melhorar os 
fluxos de trabalho existentes ou ajudar a criar novos. Os dispositivos já vêm com aplicações pré-instala-
das, como a Eco-copy (permite impressão duplex e N-up para poupar papel) e a Forms and Favourites 
(um arquivo para ficheiros utilizados frequentemente). Não menos importante é o facto de os utilizadores 
poderem utilizar estes dispositivos para imprimir a partir de smartphones e tablets, o que é crucial para a 
crescente mobilidade do mundo empresarial atual.

A interface e-Task da Lexmark é outro trunfo da série – e uma das preferidas dos técnicos da BLI. “O 
painel de controlo adaptável facilita a personalização de configurações e fluxos de trabalho de forma a 
satisfazer melhor os requisitos de cada ambiente.”, afirmou Tony Maceri, técnico sénior de testes na BLI. 
“Uma gama robusta de funcionalidades de digitalização complementa o conjunto: os utilizadores podem 
digitalizar para vários tipos de destinos e em vários formatos, incluindo PDF seguro.”

Mas há muito mais. A Lexmark MX611dhe forneceu cópias e impressões muito boas, sempre com tempos 
baixos e grande velocidade de funcionamento em quase todos os testes de produtividade da impressão, 
bem como os melhores tempos de produção da primeira cópia, tanto no vidro de exposição como no ali-
mentador de documentos, dentro do grupo de concorrentes. Mas a família também é amiga do ambiente: 
o duplex automático de série contribui para reduzir o desperdício de papel e o modo de poupança de 
toner ajuda a prolongar a duração do cartucho, enquanto o modo Eco consegue, segundo o fabricante, 
reduzir o consumo de energia – em suma, características que permitem que as organizações sejam mais 
“verdes” e tenham um custo total de propriedade mais baixo. Além disso, a série é compatível com o 
Lexmark Markvision Enterprise, um versátil e eficaz utilitário de gestão de parque de equipamentos.

“O que mais impressiona é o excelente conjunto de funcionalidades, que inclui o eSF, suporte para 
impressão móvel, grande capacidade de RAM, um disco rígido de série com 160 GB ou mais e um 
finalizador-agrafador interno opcional.”, afirmou Carl Schell, editor associado da BLI.
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Acerca dos Prémios Pick da BLI

Com a atribuição dos seus prémios “Pick” duas vezes por ano, a BLI atribui um reconhecimento especial em cada categoria 
aos produtos que tiveram os desempenhos mais notáveis nos laboratórios de testes exaustivos da BLI.

Os prémios da BLI destacam-se na medida em que se baseiam numa rigorosa sequência de testes que demora cerca de 
dois meses a concluir. A avaliação inclui um extenso teste de durabilidade, em que durante algum tempo cada unidade fun-
ciona no limite máximo de ciclo de trabalho indicado pelo fabricante. O teste de durabilidade da BLI não tem precedentes 
no mundo das avaliações de produtos de escritório e coloca a BLI numa posição única para avaliar a fiabilidade – um fator 
crítico para compradores e diretores de TI.

Entre outros atributos de desempenho, também avaliamos a facilidade de utilização, o manuseamento de papel, a produ-
tividade e o valor. Cada produto que passe com sucesso pelo laboratório de testes da BLI recebe o selo “Recomendado” 
ou “Altamente Recomendado” e um “Certificado de Fiabilidade” da BLI e qualifica-se para concorrer a um prémio “Pick”. 
Consequentemente, um “Pick” da BLI é um prémio difícil de conquistar, mas um prémio no qual os compradores e diretores 
de TI podem confiar para os orientar nas suas decisões de compra.
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“Com os nossos MFPs inteligentes, a Lexmark consegue ir ao encontro dos requisitos dinâmicos e únicos das organizações 
que têm equipas distribuídas.”, afirmou Marty Canning, Vice-presidente Executivo da Lexmark e Presidente da Imaging 
Solutions and Services. “A nossa linha completa de MFPs inteligentes permite que os utilizadores capturem e consultem os 
conteúdos de que necessitam e da forma que necessitam, ao mesmo tempo que gera um aumento produtividade que liberta 
as organizações para dedicarem mais tempo ao crescimento dos seus negócios.”

A BLI recomenda fortemente o produto Lexmark MX611dhe para ambientes com volume mensal até 12.000 impressões. 
Os restantes dispositivos da família têm apenas uma ou duas diferenças: o Lexmark MX610de oferece um disco rígido de 
160 GB opcional mas não tem fax; o Lexmark MX611de também oferece o disco rígido opcional; e o Lexmark MX611dte 
também oferece o disco rígido opcional e inclui ainda uma gaveta de papel adicional.
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