
BUYERS LAB

BUYERS LAB
 Ocenenie Pick Award – Zima 2013

BuyersLab.com

Lexmark MX610/611 sorozat
Vynikajúce čiernobiele multifunkčné zariadenie  
formátu A4 pre stredne veľké pracovné skupiny

Vychádzajúc z výkonu modelu Lexmark MX611dhe, získala tlačiareň Lexmark MX610/611 Series 
ocenenie BLI „Pick Award“ za obdobie Zima 2013 s hodnotením „Vynikajúce čiernobiele multifunkčné 
zariadenie formátu A4 pre stredne veľké pracovné skupiny.“

Tento rad produktov s rýchlosťou tlače 47 str./min. ponúka niekoľko hlavných výhod, ktoré prispeli 
k získaniu tohto ocenenie. Pre nových zákazníkov ponúka systém Lexmark embedded Solutions 
Framework (eSF) možnosť rozšíriť funkcie zariadenia prostredníctvom softvéru, ktorý šetrí čas aj 
peniaze a umožňuje rozšíriť existujúce pracovné postupy alebo pomáha vytvárať nové. Zariadenia 
v skutočnosti obsahujú vopred nainštalované aplikácie, ako sú napríklad Eco-copy (umožňuje obo-
jstranné kopírovanie alebo kopírovanie viacerých strán na jeden list papiera) a Forms and Favourites 
(archív často používaných súborov). Zaujímavá je tiež možnosť tlačiť na týchto zariadeniach prost-
redníctvom inteligentných zariadení (smartfónov) a tabletov, čo je dôležité najmä v dnešnom čoraz 
viac mobilnom pracovnom svete.

Rozhranie Lexmark e-Task je ďalšou silnou stránkou tohto radu zariadení – a obľúbenou medzi 
technikmi spoločnosti BLI. „Prispôsobiteľný ovládací panel umožňuje jednoducho upravovať nas-
tavenia a pracovné toky, aby lepšie vyhovovali potrebám jednotlivých pracovných prostredí,“ uvi-
edol Tony Maceri, Senior Test Technician spoločnosti BLI. „Robustná ponuka funkcií pre skenovanie 
pridáva ďalšie možnosti: používatelia môžu skenovať do rôznych typov cieľových lokalít a v rôznych 
formátoch, vrátane zabezpečeného PDF.“

To však zďaleka nie je všetko. Zariadenie Lexmark MX611dhe poskytlo veľmi dobrý výstup pri tlači 
a kopírovaní a zároveň dosiahlo krátke prevádzkové časy a vysokú rýchlosť takmer pri všetkých 
testoch produktivity tlače. Zároveň dosiahlo z celej skupiny testovaných zariadení najkratší čas 
do vytlačenia prvej kópie zo skenovacieho skla a podávača dokumentov. Tento rad zariadení je 
tiež ohľaduplný voči životnému prostrediu: štandardná automatická obojstranná tlač prispieva k 
menšiemu papierovému odpadu a režim úspory toneru pomáha predĺžiť životnosť tlačových kaziet. 
Režim Eco-mode dokáže podľa výrobcu znížiť spotrebu energie – to všetko sú pre organizácie 
možnosti, ako pracovať ekologickejšie a znižovať prevádzkové náklady. Celý rad je tiež kompati-
bilný so systémom Lexmark Markvision Enterprise, flexibilným a efektívnym programom na správu 
tlačovej flotily.
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O oceneniach BLI Pick Award

Svojím ocenením „Pick Award“, udeľovaným dvakrát ročne, prejavuje spoločnosť BLI špeciálne uznanie tým produk-
tom z danej kategórie, ktoré najviac vynikajú svojím výkonom v náročných laboratórnych testoch spoločnosti BLI.

Ocenenia spoločnosti BLI vynikajú tým, že vychádzajú z náročných laboratórnych testov, ktoré trvajú približne dva 
mesiace. Hodnotenie zahŕňa rozsiahly test odolnosti, počas ktorého je zariadenie v prevádzke pod výrobcom stano-
veným maximálnym zaťažením. Test odolnosti spoločnosti BLI je medzi skúškami kancelárskych zariadení jedinečný 
a umožňuje spoločnosti BLI hodnotiť spoľahlivosť, čo je kriticky dôležitý faktor pre všetkých zákazníkov a vedúcich 
IT pracovníkov.

 Ďalšie hodnotené výkonnostné parametre okrem iného zahŕňajú jednoduchosť používania, manipuláciu s médiami, 
produktivitu a hodnotu zariadenia. Každý z produktov, ktorý úspešne zvládne laboratórne testy BLI, získa ocenenie 
„Odporúčaný“ alebo „Veľmi odporúčaný“ a „Certifikát spoľahlivosti“ BLI, a kvalifikuje sa na ocenenie „Pick Award“. 
Ďalšie ocenenie, „Pick Award“, je ťažko získané ocenenie, ktorému môžu kupujúci a vedúci IT pracovníci dôverovať 
pri svojich nákupných rozhodnutiach.
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„Najviac ma zaujalo, že funkcie ako eSF, podpora mobilnej tlače, veľká kapacita pamäte RAM, pevný disk s kapaci-
tou približne 160 GB v štandardnej výbave a voliteľný interný zošívač, fungujú jednoducho skvelo,“ hovorí Carl 
Schell, Associate Editor spoločnosti BLI.

„S našimi inteligentnými multifunkčnými zariadeniami sme schopní splniť dynamické a jedinečné požiadavky orga-
nizácií s distribuovanými pracovnými silami,“ hovorí Marty Canning, Lexmark Executive Vice President a President of 
Imaging Solutions and Services. „Náš kompletný rad inteligentných multifunkčných zariadení umožňuje pracovníkom 
snímať a používať obsah, ktorý potrebujú, spôsobom, akým potrebujú a súčasne dosahovať vyššiu produktivitu. 
Vďaka tomu môžu spoločnosti venovať viac času konkurenčnému rastu.“

Spoločnosť BLI odporúča model Lexmark MX611dhe pre pracovné prostredia s mesačným objemom tlače až 12 000 
výtlačkov. Ostatné zariadenia z tohto radu sú identické so svojím súrodencom, až na jeden-dva rozdiely: Lexmark 
MX610de ponúka voliteľný pevný disk s kapacitou približne 160 GB, avšak bez funkcie faxovania, model Lexmark 
MX611de tiež ponúka voliteľný pevný disk a model Lexmark MX611dte ponúka voliteľný pevný disk, avšak obsahuje 
aj extra zásuvku na papier.
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