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Lexmark MX610/611 Serisi
Mükemmel A4 Mono Orta Ölçekli  
Çalışma Grupları için MFP

Lexmark MX611dhe’nin performansına dayanan Lexmark MX610/611 Serisi; “Orta Ölçekli 
Çalışma Grupları için MFP Mükemmel A4 Mono” için BLI Kış 2013 “Pick” ödülünü kazandı.

47 sayfa/dakika ailesinin bu ödülü hak etmesine katkıda bulunan birkaç temel özelliği 
bulunmaktadır. Lexmark dahili Çözümler Sistemi (eSF); yeni başlayanlar için mevcut iş akışlarını 
geliştirme veya yenilerini oluşturmaya yardımcı, zaman ve para tasarrufu sağlayan yazılımı 
ile, kurumların işlevselliği genişletmelerini kolaylaştırır. Aslında, cihazlarda Eko-çoğaltma (çift 
yönlü ve N-up seçenekleri ile kağıt tasarrufu sağlar) gibi önceden yüklenmiş uygulamalar ve 
Formlar ve Sık Kullanılanlar (sık kullanılan dosyalar için bir arşiv) bulunmaktadır. Asıl önemli 
olan ise, günümüzde gittikçe artan mobil iş dünyası için son derece önemli olan, kullanıcıların 
akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarını kullanarak bu cihazlardan dosya çıktıları alabilmeleridir.

Lexmark e-Task arayüzü bu serinin bir diğer güçlü özelliği olmakla birlikte BLI teknisyenlerinin 
de favorisidir. BLI Kıdemli Test Teknisyeni Tony Maceri “Uyarlanabilir kontrol paneli sayes-
inde her ortamın ihtiyacına yönelik ayarları ve iş akışlarını özelleştirmek son derece kolaydır,” 
diyor. “Sağlam bir tarama özelliği programa ayrıca katkıda bulunuyor: Kullanıcılar, güvenli PDF 
formatı da dahil çeşitli formatlarda birkaç hedef türüne tarama yapabilirler.”

Ancak, dahası da var. Lexmark MX611dhe; neredeyse tüm baskı verimliliği testlerinde, reka-
betçi gruptaki baskı levhası ve belge besleyiciden en hızlı ilk kopya zamanlarıyla birlikte, hızlı 
zaman ve çalışma hızları sunmanın yanı sıra çok iyi baskı ve kopya çıktısı sağladı. Ayrıca, bu 
grup çevre dostudur: Üreticiye göre; Eko-modu güç tüketimini düşürürken standart otomatik çift 
yönlü kullanım daha az kağıt israfına yol açar ve toner-tasarrufu modu kartuşun ömrünü uzatır, 
kısacası, tüm bunlar kurumlar için daha “yeşil” olmak ve düşük TCO demektir. Seri, esnek ve 
etkili bir filo yönetimi yazılımı olan Lexmark Markvision Enterprise ile uyumludur.

“Beni en çok etkileyen şey eSF’nin de dahil olduğu özellikler seti, mobil baskı, yüksek RAM 
kapasitesi, standart 160+-GB sabit sürücü ve isteğe bağlı dahili zımba sonlandırıcısı gerçekten 
mükemmel,” diyor BLI Yardımcı Editörü Carl Schell.
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BLI Pick Ödülleri Hakkında

BLI; “Pick” ödülleriyle yılda iki kez BLI kapsamlı laboratuvar testlerinde her kategoride en üstün performansı 
sağlayan ürünlere özel tanınma sağlar.

BLI’nın ödülleri, tamamlanması yaklaşık iki ay süren bir dizi sıkı laboratuvar testine dayandığından tamamen 
bağımsızdır. Değerlendirmeye, bir bölümünde her birimin üreticinin maksimum görev döngüsünde çalıştırıldığı 
geniş kapsamlı dayanıklılık testi de dahildir. BLI’nın dayanıklılık testi; ofis ürün değerlendirmelerinde rakipsizdir. 
Müşteriler ve IT direktörleri için çok önemli bir faktör olan güvenilirliği değerlendirmede BLI’yı eşsiz bir şekilde 
yetkin kılar.

 Değerlendirilen diğer performans özelliklerinin arasında kullanım kolaylığı, ortam kullanımı, verimlilik ve değer 
bulunmaktadır. BLI laboratuvar testini başarıyla geçen her ürün, BLI’nın “Önerilir” veya “Yüksek Derecede 
Önerilir” damgası ile birlikte bir BLI “Güvenirlilik Belgesi” kazanır ve “Pick” ödülü ürünü olarak değerlendirilir. 
Sonuç olarak; bir BLI “Pick” ödülü, müşterilerin ve IT direktörlerinin satın alma kararlarını daha iyi yönlendiren, 
güvenebilecekleri zor kazanılan bir ödüldür.
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“MFP’lerimiz sayesinde Lexmark, dağıtılmış iş gücü bulunan kurumların dinamik ve eşsiz gereksinimlerini 
karşılayabilmektedir,” diyor Lexmark Başkan Yardımcısı ve Görüntüleme Çözümleri ve Hizmetleri Başkanı 
Marty Canning. “Akıllı MFP’lerin tüm türleri; şirketlerin rekabetçi bir şekilde büyümeye daha fazla zaman 
ayırabilmeleri için, çalışanların yüksek verimlilikte çalışırken ihtiyaç duydukları alandaki içeriğe erişebilmelerini 
ve bunları alabilmelerini sağlar.”

BLI, aylık hacmi 12.000 baskıya kadar olan ortamlar için Lexmark MX611dhe’yi öneriyor. Gruptaki diğer ciha-
zlar bir iki farklılık ile kardeş türlerine benzer: Lexmark MX610de’nin isteğe bağlı 160+-GB sabit sürücüsü 
bulunmakta ancak faksı bulunmamaktadır; Lexmark MX611de de isteğe bağlı sabit sürücü sunar ve Lexmark 
MX611dte’nin isteğe bağlı sabit sürücüyle birlikte fazladan bir kağıt çekmecesi de bulunmaktadır.
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