
BUYERS LAB

BUYERS LAB
Zima 2013 Nagrada »Pick«

BuyersLab.com

Serija Lexmark MX610/611
Izjemna črno-bela naprava v velikosti A4  
Večnamenska naprava za srednje velike delovne skupine

Po zaslugi zmogljivosti modela Lexmark MX611dhe je serija Lexmark MX610/611 prejela nagrado 
BLI Zima 2013 »Pick« za »Izjemno črno-belo večnamensko napravo A4 za srednje velike delovne 
skupine.«

Družina modelov, ki proizvedejo 47 strani na minuto, ponuja več ključnih funkcij, ki so prispevale 
k osvojitvi te nagrade. Za začetek je tu Lexmarkova rešitev »embedded Solutions Framework 
(eSF)«, ki organizacijam omogoča razširjanje funkcionalnosti s pomočjo programske opreme, s 
katero prihranijo čas in denar ter obogatijo obstoječe poteke dela ali si olajšajo oblikovanje novih. 
V napravah so že vnaprej nameščene aplikacije, kot sta »Eco-copy« (omogoča obojestransko 
tiskanje in tiskanje več strani na en list za varčevanje s papirjem) in »Forms and Favourites« (arhiv 
pogosto uporabljanih datotek). Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da lahko uporabniki s temi 
napravami tiskajo datoteke iz pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, kar je v današnjem 
čedalje mobilnejšem poslovnem svetu izredno pomembno.

Lexmarkov vmesnik e-Task je še ena svetla točka te serije, ki je tehničnemu osebju družbe BLI še 
posebej všeč. »Prilagodljiva nadzorna plošča olajša prilagajanje nastavitev in potekov dela za boljše 
izpolnjevanje potreb posameznega delovnega okolja,« je povedal višji tehnik za preizkušanje pri 
družbi BLI, Tony Maceri. »Nabor robustnih funkcij za optično branje je odličen dodatek celotnemu 
paketu. Uporabniki lahko optično berejo v več različnih vrst ciljev v različne oblike zapisa, vključno 
z varnimi dokumenti PDF.«

Vendar, to še zdaleč ni vse. Model Lexmark MX611dhe je prikazal odlično tiskanje in kopiranje, pri 
čemer se je izkazal s hitrim tiskanjem in delovanjem v praktično vseh proizvodnih tiskalnih preizkusih, 
vključno z najhitrejšim časom za prvo kopijo s steklene plošče in podajalnika dokumentov v primerjavi 
s konkurenčnimi napravami. Ta družina naprav je tudi okolju prijazna s standardnim samodejnim 
obojestranskim tiskanjem, ki doprinese k zmanjšani porabi papirja, in z načinom za varčevanje ton-
erja, ki podaljša življenjsko dobo kartuše. Način Eco pa lahko, po besedah proizvajalca, zmanjša 
porabo energije. Na kratko povedano, na vse te načine lahko organizacije delujejo bolj »zeleno« in 
hkrati znižajo skupne stroške lastništva teh naprav. Serija je prav tako združljiva tudi s prilagodljivim in 
učinkovitim orodjem Lexmark Markvision Enterprise za upravljanje množice naprav.
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O nagradah BLI »Pick«

Družba BLI s svojimi nagradami »Pick« dvakrat na leto podeli posebna priznanja izdelkom v posameznih kategori-
jah, ki so na obsežnih laboratorijskih preizkusih v družbi BLI prikazali najbolj izjemne zmogljivosti.

Nagrade BLI izstopajo, ker temeljijo na množici strogih laboratorijskih preizkusih, ki trajajo približno dva meseca. V 
to ocenjevanje je vključen tudi obsežen preizkus vzdržljivosti, v katerem vsaka enota nekaj časa deluje pri najvišji 
obremenitvi, kot jo navede proizvajalec. Ta preizkus vzdržljivosti v ostalih ocenjevanjih pisarniških izdelkov ni priso-
ten, zato je družba BLI edina primerna za podajanje ocen zanesljivosti, kar je izredno pomemben dejavnik za kupce 
in vodje oddelkov IT.

 Ostale preizkušane lastnosti so med ostalim tudi enostavnost uporabe, rokovanje z mediji, storilnost in vrednost. 
Vsak izdelek, ki uspešno prestane laboratorijske preizkuse družbe BLI, prejme oznako družbe BLI »Recommended« 
(priporočeno) ali »Highly Recommended« (močno priporočeno) ter certifikat zanesljivosti družbe BLI »Certificate of 
Reliability«, s tem izpolni tudi pogoje za prejem nagrade »Pick«. Posledično je nagrada BLI »Pick« težko prislužena 
nagrada, ki ji kupci in vodje oddelkov IT lahko zaupajo pri sprejemanju boljših odločitev za nakupe.
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»Najbolj me je navdušil nabor funkcij, vključno z rešitvijo eSF, podporo za mobilno tiskanje, veliko količino pom-
nilnika, standardno vgrajenim trdim diskom 160+- GB in izbirnim notranjim spenjalnikom, kar je resnično izjemno,« 
je izjavil pomožni urednik pri družbi BLI, Carl Schell.

»Z našimi pametnimi večnamenskimi napravami družba Lexmark izpolnjuje dinamične in edinstvene zahteve orga-
nizacij z razpršeno delovno silo,« izjavlja Marty Canning, izvršni podpredsednik pri družbi Lexmark in predsednik 
oddelka Imaging Solutions and Services. »Naša celovita linija pametnih večnamenskih naprav zaposlenim omogoča 
zajem in dostop do potrebnih vsebin na način, ki ga potrebujejo, pri tem pa omogoča tudi višjo storilnost, da lahko 
podjetja več časa namenijo svojemu razvoju.«

Družba BLI močno priporoča model Lexmark MX611dhe za okolja z mesečno količino 12.000 izpisov. Ostale naprave 
iz te družine so skoraj popolnoma enake: model Lexmark MX610de ponuja izbirni trdi disk 160+- GB, vendar ne 
omogoča faksiranja, model Lexmark MX611de prav tako ponuja izbirni trdi disk in model Lexmark MX611dte ponuja 
izbirni trdi disk ter tudi dodaten pladenj za papir.
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