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Lexmark International, Inc.
Kiváló Monokróm Az Év Nyomtató/Többfunkciós  
Nyomtató Termékcsaládja

A Lexmark készülékek védjegye a portfólió minden darabját jellemző csúcstelje-
sítmény, a magas színvonalú funkciókészlet, illetve a jó ár-érték arány. Az elmúlt 
esztendőben a BLI a gyártó hét monokróm készülékét vizsgálta és ezek a tulajdon-
ságok időről-időre felbukkantak, hiszen hat készülék megkapta a „Nagyon aján-
lott” pecsétet, sőt megnyerte a „Picks” díjat, melynek eredményeképpen a Lexmark 
megkapta a BLI 2013. év téli „Kiváló Monokróm Az Év Nyomtató/Többfunkciós 
Nyomtató Termékcsaládja” díjat. Bár 2005 óta négyszer nyerte el „Monokróm nyo-
mtató termékcsalád” vagy a „Monokróm Többfunkciós Nyomtató Termékcsalád” 
címet, ez volt az első alkalom, hogy a Lexmark megkapta mindkettőt, ami igazán 
lenyűgöző eredmény. – Amit a vásárlók a monokróm eszközöktől várnak, az az 
egyszerűség, a termelékenység, a megbízhatóság és a megfizethetőség – mondta 
Marlene Orr, a BLI nyomtatók és A4-es többfunkciós nyomtatók vezető elemzője. – 
A Lexmark legújabb monokróm készülékei a kiemelkedő gyorsaságukkal, erőteljes 
formájukkal és különleges megbízhatóságukkal mindezt teljesítik. A rendelkezésre 
álló munkafolyamat és irányítási szoftver, valamint a források védelmét és a költ-
ségek kézben tartását szolgáló átfogó eszközrendszer mind hozzátesz ehhez a 
képlethez.

Azok közé az eszközök közé, amelyeknek köszönhetően a Lexmark nyerhetett, 
tartozik az MS410 sorozat „Kiváló A4-es monokróm nyomtató kis munkacsoportok 
számára”, az MS610 sorozat „Kiváló A4-es monokróm nyomtató közepes munkac-
soportok számára”, az MS812 sorozat „Kiváló A4-es monokróm nyomtató osz-
tályok számára”, az MX510/511 sorozat és az MX610/611 sorozat „Kiváló A4-es 
monokróm többfunkciós nyomtató közepes munkacsoportok számára”, valamint az 
MX710 sorozat „Kiváló A4-es monokróm többfunkciós nyomtató nagy munkacso-
portok számára”. Mindezek felett a BLI által ebben a naptári évben tesztelt Lexmark 
berendezések közül az MX310dn megkapta a BLI „Ajánlott” minősítését.
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– Az elmúlt időszakban a BLI az eddigi legjobb monokróm lézer berendezésért négy alkalommal 
jutalmazta a Lexmarkot „Az Év Termékcsaládja” díjjal, amely óriási elismerése az egész sorozatunkat 
jellemző tartósságnak, megbízhatóságnak, illetve vállalkozói színvonalú funkcióknak függetlenül 
attól, hogy mennyibe is kerül a készülék – mondta Marty Canning, a Lexmark igazgatósági elnökhe-
lyettese és a Képalkotási megoldások és szolgáltatások elnöke. – Igazán nagy megtiszteltetés ötödik 
alkalommal elnyerni ezt az értékes BLI díjat, amikor a termékportfóliónkat folyamatosan újabb külön-
leges funkciókkal és teljesítménnyel látjuk el.

Megbízhatóság
A BLI évek óta folytatja az iparág legalaposabb harmadik fél tartóssági tesztjét és valamennyi, legalább 
nagyon jó minősítést elért eszköz számára a laborvizsgálati jelentés mellé kiadja a „Megbízhatósági 
igazolást”. – Az igazolással azt támasztjuk alá, hogy az eszköz képes kiállni abban a környezetben a 
mindennapi használatból eredő igénybevételt, amelynek a kiszolgálására készült – mondta Carl Schell, 
a BLI segédszerkesztője. – Az általunk vizsgált hét Lexmark monokróm készülék egyikénél sem fordult 
elő papírelakadás és egyik sem igényelt javítást a több mint 500 000 oldalas működés során. Ha ez 
nem a rendkívül megbízható A4-es technológia csimborasszója, akkor nem tudom, mi az.

Nyitott architektúra
A Lexmark beépített Solutions Framework (eSF) funkciója lehetővé teszi a cégek számára, hogy 
bővítsék a funkcionalitásukat egy a gyártó és más partnerek által kifejlesztett idő és pénztakarékos 
szoftverrel. Az alkalmazások távolra mutató hatásokkal rendelkeznek, legyen szó a termelékenységről, 
a biztonságról vagy a dokumentumkezelésről, de akár a meglévő munkafolyamatok optimalizá-
lásáról vagy újak létrehozásáról. Bónuszként a többfunkciós nyomtatók olyan beépített megoldá-
sokkal rendelkeznek, mint például az Eco-copy (amely a papírhulladék csökkentése érdekében 
aktiválja a kétoldalas nyomtatás, illetve az egy oldalra több oldal nyomtatása funkciót), ugyanakkor a 
Forms and Favourites (a gyakran használt fájlok archívuma, ahonnan igény szerint kinyomtathatók) 
funkciót is minden multifunkcionális nyomtató és nyomtató is biztosítja. – Az eSF nem csupán egy 
olyan erőteljes platform, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a növekedésüknek megfelelően 
további eszközökkel bővítsék azt, hanem ami miatt az eszköz sokkal több, mint csupán egy beren-
dezés – mondta Schell. – Ez egy központi értékesítési szempont, különösen egyfunkciós nyomtatók 
esetén, mivel nincs sok olyan versenyképes berendezés, amely nyitott architektúrát kínál.

A jelen díjjal kitüntetett eszközsorozatok közül az MS610, MS812, MX510/511, MX610/611 és az 
MX710 rendelkezik eSF funkcióval.

Egyszerű használat
Az asztali géptől a Lexmark PCL XL Universal Print Driver lehetővé teszi, hogy a felhasználó lemen-
tse a gyakran használt beállításokat és ezáltal egyetlen kattintással nyomtathasson. Az eszközök 
napi karbantartási műveletei (a papírtálca beállítása, a papírbetöltés, illetve az elakadás megszünte-
tése) egyszerűek, és ami a legszembetűnőbb, a Lexmark e-Task felhasználói felülete jelentős mér-
tékben leegyszerűsíti a kezelőpanel használatát. – Ez a színes, egyénre szabható, érintőképernyős 
LCD mindig is a kedvencük volt – mondta Tony Maceri, a BLI vezető teszt technikusa. – A Lexmark 
nemrégiben korszerűsítette ezt egy továbbfejlesztett flash menürendszerrel, amely jelentős mér-
tékben leegyszerűsíti a beolvasást, a másolást és a faxolást. Még az MS410 és az MX310 sorozat 
esetében, amelyek nincsenek felszerelve e-Task felhasználói felülettel, nagyon jó a kijelzőn való 
navigálás.
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A „zöld” tényező
A Lexmark számos olyan funkciót biztosít, amely segít a vállalatoknak felelősséget vállalni a 
környezetért. A szabványos automata kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírhulladék mennyiségét, 
a festéktakarékos üzemmód meghosszabbítja a kazetta élettartamát, ugyanakkor az Eco-mód, a 
gyártó nyilatkozata szerint, csökkenti az energiafogyasztást, – mindezek hatására csökkent az üze-
meltetési költséget. Egy aranyos dolog, hogy a driver bármely „zöld” tevékenységét egy „falevél” ikon 
jelzi, ami tájékoztatja a felhasználót arról, ha valami hatással lehet a környezetre. Mindezek mellett 
valamennyi eszköz kompatibilis a Lexmark Markvision Enterprise flottakezelő segédprogrammal, 
amely a rugalmasságával és a hatékonyságával lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy 
környezetbarát megoldásokat hozzanak létre, mint például a kétoldalas nyomtatás, illetve, amikor 
a felhasználók előnézetben áttekinthetik a dokumentumot, hogy csak azt az oldalt nyomtassák ki, 
amelyikre valóban szükségük van. Továbbá, a Lexmark olyan programmal is rendelkezik, melynek 
keretében a cégek újrahasznosíthatják az üres kazettákat. – Nagyon is világos a számunkra, hogy 
a Lexmark környezetbarát ajánlatai fontos szerepet játszhatnak bármely szervezet „zöld” kezdemé-
nyezéseiben – tette hozzá Schell.

Képminőség és termelékenység
A hét vizsgált készülék olyan nyomtatási minőséget produkált, amely általánosságban nagyon jó 
minősítést kapott a tisztán olvasható szövegnek, a tiszta vonalas ábrázolásnak, a szürke széles 
árnyalatának és az egyszínű sötétnek köszönhetően. Még a négy többfunkciós nyomtatóval máso-
lási módban készült nyomtatás minősége is általánosságban nagyon jó volt. A nyomtatási termeléke-
nység szempontjából öt berendezés kapott nagyon jó értékelést, míg az MS812de és az MS710de 
megkapta a kiválót. Ami másolási minőséget illeti, másolás üzemmódban sem csökkent a termeléke-
nység. – A Lexmark csoport leglassúbb berendezésétől (a 35 lap per perc kapacitású MX310dn) a 
leggyorsabbig (a 70 lap per perc kapacitású MS812de) hihetetlen a képminőség és a teljesítmény 
állandósága – mondta Maceri. – Mindez azt mutatja, hogy a Lexmark sok tekintetben a csúcson van.

További funkciók
Valamennyi itteni Lexmark sorozat támogatja az okostelefonokról és a tabletekről történő nyomta-
tást, amely fontos jellemző a mai egyre fejlődő mobil világban, illetve rendelkezik Lexmark Coverage 
Estimator funkcióval, amely tájékoztatja a felhasználókat a rendelkezésre álló festékkazetta kapaci-
tásról. Hatékony USB eszközbe történő beolvasást, továbbá feladattal kapcsolatos funkciókat kínál-
nak az 510/511, a 610/611 és a 710 többfunkciós nyomtatók (ezek A4-es nyomóhengerrel is ren-
delkeznek), ugyanakkor szinte minden eszköz (az MS410 és MX310 termékcsalád kivételével) kiváló 
nyomatot készít USB eszközön keresztül is.

A lényeg
Az „értéket” nem csupán a beszerzési ár és az oldalak előállítási költsége határozza meg, hanem 
számos egyéb tényező is. Ezek közül néhányat már részleteztünk. Tehát a vállalkozásoknak és a 
felhasználóknak mindezt figyelembe kell venniük és végig kell gondolniuk, hogy mindezek hogyan 
befolyásolják a mindennapi feladatokat, illetve a magasabb szempontokat is, például a tulajdon-
lási költségek csökkentését, valamint a megtérülést. – Amikor nyomtatók és többfunkciós nyomtatók 
kerülnek szóba, a vásárlók igényei a munkafolyamatok, a kimeneti mennyiség és az iparág függvé-
nyében meglehetősen változatosak – folytatta Orr. – A Lexmark nem csupán számtalan lehetőséget 
biztosít ahhoz, hogy megfeleljen a vásárlók különböző igényeinek, hanem hozzáadott értéket is azál-
tal, hogy olyan eszközöket kínál a felhasználók számára, amelyek engedhetetlenek ahhoz, hogy 
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Néhány szó a BLI Pick Díjról

Évente két alkalommal a BLI minden kategóriában „Pick” díjjal jutalmazza azokat a termékeket, ame-
lyek kiváló teljesítményt nyújtottak a BLI kimerítő laboratóriumi vizsgálatai során, illetve évente egy 
alkalommal jutalmazza azokat a beszállítókat, akiknek a terméksorozata a vizsgálati eredmények 
összeadódásával a legjobb eredményt érte el az adott kategóriában.

A BLI díj egyedülálló abból a szempontból, hogy komoly, körülbelül két hónapig tartó laboratóriumi vizs-
gálaton alapszik. Az értékelés magában foglal egy komoly tartóssági vizsgálatot, mely során minden 
termék a gyártó által meghatározott maximális teljesítménnyel üzemel. A BLI tartóssági tesztje egyedü-
lálló az irodatermékek értékelésében és egyedülállóan teszi lehetővé, hogy a BLI értékelje a meg-
bízhatóságot, amely kritikus szempont a vásárlók és az informatikai igazgatók számára.

A további értékelt teljesítményi jellemzők közé tartozik, többek között, a használat egyszerűsége, a 
médiakezelés, a termelékenység és az érték. Minden termék, amely megfelel a BLI laboratóriumi vizs-
gálatán, megkapja a BLI „Ajánlott” vagy „Nagyon ajánlott” pecsétjét, valamint a BLI „Megbízhatósági 
igazolását”, továbbá jogosult a „Pick” díjazott minősítésre. Vagyis, a BLI „Pick” díjak olyan nehezen 
elnyerhető díjak, amelyekben megbízhatnak a vásárlók és az informatikai igazgatók a beszerzéssel 
kapcsolatos döntéseik során. 

John Lawler, vezérigazgató

Anthony F. Polifrone, ügyvezető 
igazgató

John Donnelly, ügyvezető 
igazgató, BLI International

Daria Hoffman,  
vezető szerkesztő

Dr. Simon Plumtree,  
európai vezető szerkesztő 

Lynn Nannariello,  
vezető szerkesztő helyettes

Tracie Hines, főszerkesztő, 
versenyelemzési jelentések

Jamie Bsales, vezető 
termékszerkesztő, megoldások

George Mikolay, vezető 
termékszerkesztő, A3-as 
multifunkcionális nyomtatók

Marlene Orr, vezető termékszerkesztő, 
nyomtatók és A4-es multifunkcionális 
nyomtatók

Carl Schell, segédszerkesztő

Dan DiGiacomo, 
segédszerkesztő

Hannah Varley, segédszerkesztő

Jessica Schiffenhaus, kutatás 
szerkesztő

David Sweetnam, az Európai 
kutatási és laboratóriumi 
szolgáltatások igazgatója

Pete Emory, laborvizsgálati 
igazgató 

Ian Latham, európai 
laborigazgató

Pia Beddiges, versenyképes 
szolgáltatások igazgatója

T.R. Patrick, művészeti igazgató

Anthony Marchesini, informatikai 
igazgató
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időt, erőforrást és pénzt takarítsanak meg a szoftveres megoldások és a teljesítménykezelés segít-
ségével.

Gratulálunk a Lexmarknak, hogy elnyerte a BLI 2013 év „Kiváló Monokróm Az Év Nyomtató/
Többfunkciós Nyomtató Termékcsaládja” díjat.
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