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Lexmark MX610/611 серија
Изврсни A4 монохроматски МФП  
уређаји за средње радне групе

На основу перформанси модела Lexmark MX611dhe, Lexmark MX610/611 серија је освојила 
BLI награду „Избор“ за зиму 2013. за „Изврсне A4 монохроматске МФП уређаје за средње 
радне групе“.

Породица штампача који штампају 47 стр/мин поседује одређене кључне функције које су 
допринеле освајању ове награде. За почетак, embedded Solutions Framework (оквир уграђених 
решења - eSF) компаније Lexmark омогућава организацијама да шире своје функције 
софтвером који штеди и време и новац и који може да побољша постојеће токове посла или 
да помогне да се направе нови. Заправо, уређаји имају унапред инсталиране апликације као 
што су Eco-copy (еколошка штампа) (омогућава избор функција двострану и штампу више 
страна на једној страници за уштеду папира) и Forms and Favourites (Обрасци и омиљени) 
(архива често коришћених датотека). Значајно је и да корисници на овим уређајима могу 
да штампају датотеке са својих паметних телефона и таблет рачунара, што је критично у 
данашњем све мобилнијем пословном свету.

Интерфејс e-Task (е-задатак) компаније Lexmark је још један јак пакет ове серије - и миљеник 
BLI техничара. „Контролна табла која може да се прилагођава олакшава персонализацију 
поставки и токова рада што боље одговара потребама појединачних окружења“, рекао је 
Тони Масери, виши техничар за тестирање компаније BLI. „Робустан скуп функција за 
скенирање је додатак пакету: корисници могу да скенирају у неколико одредишних типова и 
у мноштво формата, укључујући безбедне PDF датотеке“.

Али то никако није све. Lexmark MX611dhe је штампао и копирао веома добро, а истовремено 
је био брз и временски и количински у скоро свим тестовима продуктивности штампе, а био 
је најбржи у времену израде прве копије налепнице и увлачењу папира у својој конкурентној 
групи. Ова породица је и еколошка: стандардна аутоматска штампа са обе стране доприноси 
мањем трошењу папира, а режим уштеде тонера продужава радни век кертриџа, док Eco-
mode (еколошки режим) може, према произвођачу, да смањи потрошњу електричне енергије 
- укратко, то су све начини да организација буде „зеленија“ и да смањи укупне трошкове 
уређаја. А серија је компатибилна са програмом Markvision Enterprise компаније Lexmark, 
флексибилном и ефикасном алатком за управљање флотом.
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О наградама BLI „Избор“

Двапут годишње је време за награде Избор („Pick“), BLI у свакој категорији одаје посебно признање производима 
који су понудили најбоље перформансе током опсежних лабораторијских тестова компаније BLI.

BLI награде су јединствене јер су засноване на ригорозном удару лабораторијских тестова који трају 
отприлике два месеца. Процена укључује опсежан тест издржљивости, а током једног његовог дела, сваки 
уређај ради при максималном радном циклусу произвођача. Тест издржљивости компаније BLI је јединствен 
у проценама канцеларијских производа и на јединствен начин квалификује BLI да оцењује поузданост, који 
представља критички фактор за купце и директоре у ИТ сектору.

 Међу осталим атрибутима перформанси који се оцењују налазе се и једноставност коришћења, руковање 
медијима, продуктивност и корист. Сваки производ који успешно прође лабораторијске тестове компаније 
BLI добија BLI знак „Препорука“ или „Изузетна препорука“ и BLI „Сертификат поузданости“, а квалификује се 
као кандидат за награду „Избор“. Стога, BLI „Избор“ је тешко заслужена награда којој купци и директори у ИТ 
сектору могу да верују и која им може представљати водич при одлучивању о набавкама.
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„Највише ме задивљује што је скуп функција, укључујући eSF, подршку за мобилно штампање, висок 
капацитет RAM меморије, стандардни чврсти диск од 160+-GB и опциону интерну хефталицу, сјајан“, рекао 
је Карл Шел, помоћник редактора у BLI.

„Са нашим паметним мултифункцијским уређајима, Lexmark може да одговори динамичним и јединственим 
захтевима организација са дистрибуираном радном снагом“, рекао је Марти Канинг, извршни потпредседник 
у компанији Lexmark и председник компаније Imaging Solutions and Services. „Наша комплетна линија 
паметних мултифункцијских уређаја омогућава радницима да бележе и приступају садржају који има је 
потребан на начин који им је потребан, истовремено подстичући већу продуктивност, тако да компаније могу 
више времена да посвете расту свог пословања“.

BLI свесрдно препоручује Lexmark MX611dhe за окружења са месечним обимом до 12.000 примерака. 
Други уређаји ове породице су идентични свом брату, сем што имају по коју разлику: Lexmark MX610de нуди 
опциони чврсти диск од 160+-GB , али не и слање факсова; Lexmark MX611de такође нуди опциони чврсти 
диск; а Lexmark MX611dte нуди и опциони чврсти диск, али поседује и додатну фиоку за папир.
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