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Lexmark International, Inc.
Výjimečná řada monochromatických
tiskáren/MFP roku

Špičkový výkon, vynikající soubor funkcí a skvělá hodnota od jednoho konce portfólia 
po druhý, to jsou hlavní charakteristiky hardwaru značky Lexmark. Během posledního 
roku testovala laboratoř BLI sedm monochromatických zařízení tohoto výrobce a tyto 
vlastnosti byly vždy přítomny. Šest zařízení získalo známku „Velmi doporučeno“ a 
následně získalo ocenění „Výběr“, díky čemuž získává značka Lexmark od laboratoře 
BLI ocenění „Výjimečná řada monochromatických tiskáren/MFP roku“ pro období 
zima 2013. Značka Lexmark získala od roku 2005 už čtyřikrát ocenění v kategoriích 
„Řada monochromatických tiskáren“ a „Řada monochromatických zařízení MFP“, 
ale tentokrát poprvé získává ocenění v obou kategoriích současně – to je skutečně 
působivý úspěch. „Zákazníci požadují od monochromatických zařízení jednoduchost, 
produktivitu, spolehlivost a dostupnost,“ řekla Marlene Orr, vedoucí analytička pro 
tiskárny a MFP formátu A4 v laboratoři BLI. „Nejnovější monochromatická zařízení 
značky Lexmark splňují všechny tyto požadavky, nabízí špičkové rychlosti, robustní 
design a vynikající spolehlivost. Celkovou hodnotu zvyšuje dostupný software pro 
pracovní procesy a správu i komplexní nástroje pro úsporu prostředků a řízení 
nákladů na reprodukci.“

Mezi zařízení, která pomohla značce Lexmark získat toto ocenění, patří MS410 
Series, „Výjimečná monochromatická tiskárna formátu A4 pro malé pracovní sku-
piny“; MS610 Series, „Výjimečná monochromatická tiskárna formátu A4 pro středně 
velké pracovní skupiny“; MS812 Series, „Výjimečná monochromatická tiskárna for-
mátu A4 pro oddělení“; MX510/511 Series a MX610/611 Series, „Výjimečné mono-
chromatické zařízení MFP formátu A4 pro středně velké pracovní skupiny“; a MX710 
Series, „Výjimečné monochromatické zařízení MFP formátu A4 pro velké pracovní 
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skupiny“. Výčet zařízení Lexmark testovaných v tomto kalendářním roce laboratoří BLI uzavírá 
zařízení MX310dn, které obdrželo hodnocení „Doporučeno“.

„Laboratoř BLI udělila značce Lexmark již čtyřikrát ocenění „Řada roku“ za naše špičková mono-
chromatická laserová zařízení, což je jasný důkaz robustnosti, spolehlivosti a podnikové funkčnosti 
v celém spektru našich výrobků bez ohledu na cenovku,“ řekl Marty Canning, výkonný viceprezi-
dent společnosti Lexmark a prezident společnosti Imaging Solutions and Services. „Zisk již pátého 
prestižního ocenění od laboratoře BLI je velkou ctí a podtrhuje naši snahu o poskytování revolučních 
vlastností a výkonu v celém portfoliu našich produktů.“

Spolehlivost

Laboratoř BLI provádí již roky nejrozsáhlejší testování odolnosti v této oblasti a s každým protokolem 
o laboratorním testu vydává pro zařízení, která v této kategorii hodnocení dosáhla velmi dobrých 
výsledků, „Certifikát spolehlivosti“. „Certifikát je naším potvrzením, že hardware dokáže zvládnout 
útrapy každodenního využití v prostředí, pro které je určen,“ řekl Carl Schell, redaktor v BLI. „V 
poslední době jsme testovali sedm monochromatických zařízení značky Lexmark, přičemž ani 
po vytištění celkově více než 500 000 stran nikdy nedošlo k chybnému podání papíru a žádné ze 
zařízení nevyžadovalo servis. Pokud to není ztělesnění opravdu spolehlivé technologie pro formát 
A4, pak už nevím co je.“

Otevřená architektura

Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) umožňuje organizacím rozšířit funkčnost pomocí čas 
a peníze šetřícího softwaru vyvinutého výrobcem a třetími stranami. Aplikace mohou mít dalekosáhlý 
efekt, ať už v oblasti produktivity, správy zabezpečení nebo dokumentů, zefektivnění stávajících 
pracovních procesů nebo vytváření nových. Jako bonus nabízejí zařízení MFP předinstalovaná 
řešení, jako je Eco-copy (aktivace oboustranného tisku a tisku více stránek na jednu stránku pro 
úsporu papíru), zatímco funkce Forms and Favourites (pro archivaci často používaných souborů, 
které lze tisknout na vyžádání) je k dispozici u zařízení MFP i tiskáren. „eSF je výkonná platforma, 
která podnikům neumožňuje jen přidávat nástroje podle růstu potřeb, ale také udělat ze zařízení 
mnohem více než jen kus hardwaru,“ řekl Schell. „Jde o klíčovou prodejní vlastnost, obzvláště v 
případě jednofunkčních tiskáren, protože v této kategorii neexistuje mnoho konkurenčních zařízení 
s otevřenou architekturou.“

Ze zařízení zahrnutých v tomto ocenění obsahují platformu eSF řady MS610, MS812, MX510/511, 
MX610/611 a MX710.

Snadnost použití

Univerzální tiskový ovladač Lexmark PCL XL umožňuje uživatelům uložit z počítače často používaná 
nastavení pro jednoduchý tisk jedním kliknutím. Co se vlastních zařízení týče, rutinní údržba (nas-
tavení zásuvek, vkládání papíru a odstraňování chybně zavedeného papíru) je jednoduchá a rozhraní 
Lexmark e-Task mimořádně usnadňuje používání ovládacího panelu. „Tento barevný, upravitelný 
dotykový LCD displej byl vždy naším oblíbencem,“ řekl Tony Maceri, vedoucí testovací technik v 
BLI. „Společnost Lexmark jej nedávno vylepšila systémem nabídek, který ještě více usnadňuje pro-
gramování skenovacích, kopírovacích a faxovacích úloh. A dokonce i u řad MS410 a MX310, u 
kterých není k dispozici rozhraní e-Task, je navigace na displeji velmi dobrá.“
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„Zelený“ faktor

Lexmark nabízí mnoho funkcí, které mohou organizacím pomoci k ekologičtějšímu provozu. 
Standardní automatický oboustranný tisk přispívá k omezení spotřeby papíru, tisk v režimu spořícím 
toner prodlužuje životnost kazety a režim Eco-Mode, dle tvrzení výrobce, snižuje spotřebu elektřiny 
– všechny tyto funkce mohou pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví. Pěkným detailem je to, 
že každé „ekologické“ nastavení je v ovladači označeno ikonou listu, takže uživatelé vidí, jak mohou 
přispět k ochraně životního prostředí. Všechna tato zařízení jsou také kompatibilní s nástrojem 
Lexmark Markvision Enterprise, což je flexibilní a efektivní nástroj pro správu skupin zařízení, který 
umožňuje správcům nastavit zásady, které mohou mít vliv na ekologičnost provozu, jako je například 
vynucený oboustranný tisk; uživatelé mohou zobrazit náhled souborů na flash discích a tisknout 
pouze potřebné stránky; a společnost Lexmark nabízí program, v rámci kterého mohou organizace 
recyklovat tiskové kazety. „Je zřejmé, že nabídka vlastností přívětivých k životnímu prostředí od 
společnosti Lexmark může hrát velkou roli v ekologické aktivitě organizací,“ řekl Schell.

Kvalita obrazu a produktivita

Sedm testovaných zařízení poskytovalo kvalitu tisku, která byla celkově hodnocena jako velmi dobrá, 
přičemž se vyznačovala ostrým textem, hladkými liniemi, širokou škálou šedi a tmavými výplněmi. 
U čtyř zařízení MFP byl i celkově velmi dobrý výstup v režimu kopírování. A v kategorii tiskové 
produktivity bylo pět ze zařízení hodnoceno velmi dobře, zatímco zařízení MS812de a MS710de 
získala dokonce výborné hodnocení. Co se kvality kopírování týče, ta byla stejně nebo téměř stejně 
dobrá, podobně jako produktivita v režimu kopírování. „Konzistence kvality obrazu a produktivity byla 
neuvěřitelná, a to od nejpomalejšího zařízení z této skupiny zařízení Lexmark (zařízení MX310dn 
s rychlostí 35 str./min) až po to nejrychlejší (zařízení MS812de s rychlostí 70 str./min),“ řekl Maceri. 
„Jen to potvrzuje, že značka Lexmark je v mnoha ohledech opravdu na vrcholu.“

Dodatečné funkce

Všechny tyto řady zařízení Lexmark podporují mobilní tisk ze zařízení jako jsou smartphony a tablety, 
což je v dnešním stále mobilnějším světě důležitá vlastnost, a také obsahují funkci Lexmark Coverage 
Estimator, která u vytištěných stránek informuje uživatele o pokrytí tonerem. Zařízení MFP 510/511, 
610/611 a 710 (ta mají i snímací plochu formátu A4) nabízejí skenování na USB a tvorbu úloh, 
zatímco téměř všechna zařízení (kromě řad MS410 a MX310) nabízejí robustní funkci tisku z USB.

Výsledek

„Hodnota“ není definována jen vzorcem obsahujícím nákupní cenu a cenu za stránku, ale mnoha 
dalšími faktory – přičemž některé z nich zde byly popsány. Podniky a uživatelé tak musí vzít v úvahu 
všechny vlastnosti a analyzovat způsob, jakým se vztahují na jejich každodenní práci, ale i širší 
okolnosti, jako je snižovaní celkových nákladů na vlastnictví a maximalizace návratnosti investic. 
„V oblasti tiskáren a zařízení MFP se mohou potřeby zákazníků výrazně lišit v závislosti na pra-
covním procesu, objemu výstupu a průmyslovém odvětví,“ řekla Orr. „Značka Lexmark exceluje v 
poskytování široké nabídky možností, které uspokojí nejen různorodé hardwarové potřeby uživatelů, 
ale také nabídnou uživatelům dodatečnou hodnotu díky nástrojům, které potřebují k úspoře času, 
prostředků a peněz, a to ve formě softwarových řešení a správy výstupu.“

Blahopřejeme značce Lexmark k zisku ocenění laboratoře BLI „Výjimečná řada monochromatických 
tiskáren/MFP roku“ pro rok 2013.
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Informace o ocenění Výběr laboratoře BLI

Twice a year with its “Pick” awards, BLI gives special recognition in each category to those products 
that provided the most outstanding performances in BLI’s exhaustive lab tests, and once each year, 
it acknowledges the vendors whose overall product lines are judged to be the best in their respective 
categories by virtue of their cumulative test results.

BLI’s awards stand alone in that they are based on a rigorous battery of lab tests that takes approxi-
mately two months to complete. The evaluation includes an extensive durability test, during a portion of 
which each unit is run at the manufacturer’s maximum duty cycle. BLI’s durability test is unique among 
office product evaluations and uniquely qualifies BLI to assess reliability, a critical factor for buyers and 
IT directors.

Other performance attributes evaluated include ease of use, media handling, productivity and value, 
among others. Each product that successfully passes BLI’s lab test earns BLI’s “Recommended” or 
“Highly Recommended” seal and a BLI “Certificate of Reliability” and qualifies as a “Pick” award con-
tender. Consequently, BLI “Pick” awards are hard-earned awards that buyers and IT directors can trust 
to better guide them in their acquisition decisions. 
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