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Seria Lexmark MX610/611
Multifuncţional A4 monocrom 
excepţional pentru grupuri medii de lucru

Pe baza performanţelor demonstrate de Lexmark MX611dhe, seria Lexmark MX610/611 a caștigat 
premiul de „Excelenţă” al  BLI în iarna anului 2013 ca „Multifuncţional A4 monocrom excepţional 
pentru grupuri medii de lucru.”

Familia de multifuncţionale cu viteză de imprimare de până 47 ppm are o serie de caracteristici care 
au contribuit esenţial la decernarea acestui premiu. În primul rând, Lexmark embedded Solutions 
Framework (eSF) le permite organizaţiilor să-şi extindă funcţionalitatea, datorită programelor soft-
ware care economisesc timp şi bani şi care pot eficientiza fluxurile de lucru existente sau pot crea 
alte fluxuri noi. Dispozitivele dispun de aplicaţii preinstalate, precum “Eco-copy” (permite impri-
marea duplex şi N pagini pe coală, pentru a economisi hârtie) şi “Formulare şi Favorite” (o arhivă 
pentru fişiere utilizate frecvent). Importantă este şi posibilitatea de imprimare a fişierelor de pe 
smartphone-uri şi tablete, o funcţie esenţială într-o lume a afacerilor din ce în ce mai mobilă.

Interfaţa e-Task de la Lexmark este un alt punct forte al seriei, dar şi preferata tehnicienilor BLI. 
„Panoul de comandă particularizabil simplifică personalizarea setărilor şi a fluxurilor de lucru în 
funcţie de necesităţile fiecărui mediu”, afirmă Tony Maceri, tehnician principal de teste la BLI. „Un 
plus al pachetului este dat şi de seria de caracteristici dinamice de scanare: utilizatorii pot trimite 
fişierele scanate către diferite destinaţii în diverse formate, inclusiv PDF securizat”.

Însă mai sunt multe de spus la acest capitol. Lexmark MX611dhe a oferit o calitate foarte bună 
a imprimărilor şi copiilor realizate, asigurând în același timp viteze mari de imprimare la aproape 
toate testele de productivitate, precum şi cei mai mici timpi până la prima copie de pe platan și din 
alimentatorul de documente, din fiecare grup de competitori. De asemenea, familia de imprimante 
este prietenoasă cu mediul înconjurător: imprimarea duplex automată disponibilă standard reduce 
deşeurile de hârtie, iar modul de economisire al tonerului mărește durata de viață a cartuşului. Mai 
mult, modul Eco poate să reducă consumul de curent, conform specificațiilor producătorului. Pe 
scurt, toate acestea sunt moduri prin care organizaţiile pot fi mai „ecologice” şi pot reduce costul 
total de deţinere. Seria este de asemenea compatibilă cu Lexmark Markvision Enterprise, un utilitar 
de management flexibil şi eficient al flotei de echipamente.

„Ce mă surprinde cel mai mult este seria excepţională de caracteristici, inclusiv eSF, posibilitatea 
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Despre Premiile de excelenţă BLI 

Prin premiile sale bianuale de „Excelenţă”, BLI acordă o recunoaștere specială pentru fiecare categorie de produse, 
acelor produse care au demonstrat performanţe excepţionale la testările cuprinzătoare efectuate în laboratorul său.

Premiile BLI se remarcă prin faptul că se bazează pe o serie de teste riguroase în laborator, care durează aproximativ 
două luni. Evaluarea include un test amănunţit de durabilitate, iar în cadrul acestuia fiecare unitate este supusă regimu-
lui de funcţionare maxim indicat de producător. Testul de durabilitate este unic între evaluările produselor pentru birou, 
BLI fiind cea mai calificată organizaţie de evaluare a fiabilităţii, un factor esenţial pentru cumpărători şi directori IT.

Printre celelalte atribute de performanţă evaluate se numără uşurinţa în utilizare, manipularea suporturilor media, pro-
ductivitatea şi valoarea. Fiecare produs care a trecut testele de laborator BLI câştigă emblema „Recomandat” sau 
„Foarte recomandat” de la BLI, precum şi un „Certificat de fiabilitate” BLI şi poate concura la titlul de „Excelenţă” în 
domeniu. Prin urmare, un premiu de „Excelenţă” de la BLI este câştigat cu greu, iar directorii IT îl pot utiliza cu încredere 
pentru a se orienta în achiziţii.
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de imprimare de pe dispozitive mobile, o capacitate RAM ridicată, un hard disk de 160+-GB şi un finisor cu capse 
intern opţional”, afirmă Carl Schell, redactor adjunct la BLI.

„Prin intermediul multifuncţionalelor noastre inteligente, Lexmark poate satisface cerinţele dinamice şi unice ale 
organizaţiilor cu forţă de lucru distribuită”, spune Marty Canning, vicepreşedinte executiv la Lexmark şi Preşedinte 
Imaging Solutions and Services. „Gama noastră completă de multifuncţionale inteligente le permite angajaţilor să 
captureze şi să acceseze conţinutul cum îşi doresc ei, crescând productivitatea şi oferindu-le mai mult timp compa-
niilor să-şi dezvolte afacerea într-un mediul competitiv”.

BLI recomandă Lexmark MX611dhe pentru medii de lucru cu volum lunar de până la 12.000 imprimări. Celelalte 
dispozitive din familie sunt identice cu produsul testat, cu excepţia câtorva diferenţe: Lexmark MX610de oferă un 
hard disk opţional de 160+-GB, dar nu şi funcţii fax; Lexmark MX611de oferă şi hard diskul opţional, iar Lexmark 
MX611dte oferă şi hard diskul opţional, dar include şi un sertar de hârtie suplimentar.
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