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Lexmark International, Inc.
Nagroda roku dla nadzwyczajnej linii drukarek/ 
wielofunkcyjnych urządzeń monochromatycznych 

Wyjątkowe osiągi, doskonały zestaw funkcji oraz korzystna relacja ceny do ofer-
owanych korzyści w całym portfolio modeli, to cechy charakterystyczne sprzętu 
firmy Lexmark. W ubiegłym roku BLI przetestowało siedem drukarek monochroma-
tycznych dostępnych w ofercie producenta. W całej ofercie cechy te występowały 
wielokrotnie, co w efekcie zapewniło sześciu urządzeniom wyróżnienie „Wyjątkowo 
rekomendowane przez BLI” i zostały one zakwalifikowane do nagrody „Pick”. Dzięki 
temu w zimowej edycji nagród na rok 2013 firma Lexmark otrzymała roczną nagrodę 
w kategorii „Nadzwyczajna linia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych monochroma-
tycznych”. Mimo, że firma Lexmark otrzymała nagrody „Linia drukarek monochroma-
tycznych” i „Linia monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych” już czterokrotnie 
od roku 2005, jest to pierwszy raz, gdy otrzymała obie te nagrody jednocześnie, 
co jest imponującym osiągnięciem. „Klienci oczekują od urządzeń monochromaty-
cznych prostoty obsługi, wydajności, niezawodności i przystępnej ceny”, twierdzi 
Marlene Orr — starszy analityk BLI ds. drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych A4. 
„Najnowsze drukarki monochromatyczne Lexmarka sprawdzają się we wszyst-
kich tych obszarach, zapewniając najwyższą w swojej klasie prędkość pracy, sol-
idne wykonanie i wyjątkową niezawodność. Oferowane oprogramowanie do obsługi 
obiegu dokumentów i zarządzania, a także wszechstronne narzędzia do minimal-
izacji zużycia zasobów oraz kontroli kosztów druku stanowią dodatkowe atuty”.

Urządzenia, dzięki którym firma Lexmark otrzymała nagrodę, obejmują serię MS410 
– „Nadzwyczajna drukarka monochromatyczna A4 dla małych grup roboczych”, serię 
MS610 – „Nadzwyczajna drukarka monochromatyczna A4 dla średnich grup roboc-
zych”, serię MS812 – „Nadzwyczajna drukarka monochromatyczna A4 dla oddziału”, 
serię MX510/511 i MX610/611 – „Nadzwyczajne wielofunkcyjne urządzenie mono-
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chromatyczne A4 dla średnich grup roboczych” oraz serię MX710 – „Nadzwyczajne wielofunkcyjne 
urządzenie monochromatyczne A4 dla dużych grup roboczych”. Zwieńczeniem testów urządzeń 
Lexmarka wykonanych przez BLI w tym roku kalendarzowym było przyznanie urządzeniu MX310dn 
wyróżnienia „Rekomendowane przez BLI”.

„Do tej pory BLI już czterokrotnie wyróżniło firmę Lexmark nagrodą «Linia roku» za najlepsze w 
klasie laserowe urządzenia monochromatyczne, co najlepiej świadczy o solidności, niezawodności i 
posiadaniu funkcji przydatnych w dużych przedsiębiorstwach w całej linii urządzeń, bez względu na 
przedział cenowy” powiedział Marty Canning – wiceprezes wykonawczy firmy Lexmark oraz prezes 
ds. usług i rozwiązań z zakresu obróbki obrazu. „To wielki zaszczyt otrzymać tę prestiżową nagrodę 
od BLI po raz piąty za dostarczanie przez nas produktów posiadających wyjątkowe rozwiązania i 
parametry.”

Niezawodność

Przez lata BLI przeprowadzał najbardziej gruntowne niezależne testy wytrzymałościowe w branży. 
Urządzenia testowane w laboratoriach BLI, otrzymujące w raportach oceny co najmniej bardzo dobre 
są odznaczane „Certyfikatem niezawodności”. „Ten certyfikat to stempel potwierdzający, że sprzęt 
sprosta rygorom codziennego użytkowania w środowiskach, z myślą o których zostały zaprojek-
towane”, powiedział zastępca redaktora BLI Carl Schell. „W żadnej z siedmiu testowanych przez 
nas drukarek monochromatycznych firmy Lexmark nie stwierdziliśmy zacięcia się papieru i żadne 
z urządzeń nie wymagało również interwencji serwisu, przy wydrukowaniu w sumie ponad 500 000 
stron. Jeżeli to nie jest kwintesencja niezawodnej technologii A4, to nie wiem, co nią jest”.

Otwarta architektura

Platforma Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) pozwala organizacjom na rozszerze-
nie zakresu funkcji urządzeń za pomocą oprogramowania zapewniającego oszczędność czasu i 
kosztów dostarczanego przez samego producenta jak i firmy niezależne. Aplikacje te mogą mieć 
dalekosiężne efekty, choćby wpływ na wydajność, bezpieczeństwo oraz zarządzanie dokumentami, 
a także umożliwiają usprawnienie istniejących procesów obiegu dokumentów i tworzenie nowych. 
Ponadto urządzenia wielofunkcyjne są wyposażone bezpłatnie w preinstalowane aplikacje takie jak 
Eco-copy (uruchamia druk dwustronny oraz druk wielu stron na jednym arkuszu w celu zmniejsze-
nia marnotrawstwa papieru) i Forms and Favourites (archiwum często używanych plików, które 
można wydrukować na żądanie) dostępne dla urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek. „eSF to 
potężna platforma obejmująca nie tylko narzędzia przyczyniające się do rozwoju firmy, lecz także 
przekształcająca urządzenie w coś więcej niż tylko kawałek sprzętu”, powiedział Schell. „To kluczowy 
aspekt sprzedażowy, zwłaszcza w odniesieniu do drukarek jednofunkcyjnych, gdyż na rynku nie ma 
wielu konkurencyjnych urządzeń, które oferują otwartą architekturę”.

Wśród nagrodzonych serii urządzeń w eSF wyposażone są MS610, MS812, MX510/511, MX610/611 
i MX710.

Łatwość obsługi

Sterownik Lexmark PCL XL Universal Print Driver umożliwia użytkownikom zapamiętanie często 
używanych ustawień, co pozwala na proste drukowanie za pomocą jednego kliknięcia. Czynności 
obsługowe urządzeń (regulacja ograniczników formatu w szufladach, ładowanie papieru i usuwanie 
zacięć) są proste, a co więcej, interfejs Lexmark e-Task znacznie ułatwia posługiwanie się pan-
elem sterowania. „Kolorowy, konfigurowalny ekran dotykowy LCD zawsze był naszym ulubieńcem”, 
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powiedział Starszy Technik Testowy – Tony Maceri. „Lexmark niedawno ulepszył go, wprowadzając 
system menu korzystający z Adobe Flash, Spowodowało to uproszczenie programowania zadań 
skanowania, kopiowania oraz faksowania. Nawet w serii MS410 i MX310, w których interfejs e-Task 
nie jest zainstalowany, posługiwanie się wyświetlaczem jest nadal bardzo dobre”.

Aspekt ekologiczny

Lexmark zapewnia wiele funkcji, które mogą pomóc organizacjom w dążeniu do zmniejszenia 
negatywnego wpływu na środowisko. Standardowa funkcja automatycznego drukowania dwustron-
nego przyczynia się do zmniejszenia marnotrawstwa papieru, tryb oszczędzania tonera pomaga 
przedłużyć żywotność kasety z tonerem, a tryb Eco, według producenta, zmniejsza zużycie energii. 
Wszystkie te cechy pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Miłym akcentem eko-
logicznym jest ikona liścia oznaczająca wszystkie funkcje, które wskazują użytkownikom aspekty 
proekologiczne. Ponadto wszystkie urządzenia są zgodne z Lexmark Markvision Enterprise, elastyc-
znym i wydajnym narzędziem do zarządzania flotą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,  które poz-
wala administratorom na ustanawianie zasad mogących pozytywnie wpływać na środowisko; tak jak 
na przykład wymuszenie druku dwustronnego. Użytkownicy mogą również przeglądać pliki zapisane 
w pamięci USB i drukować tylko potrzebne strony. Lexmark prowadzi także program, w ramach 
którego firmy mogą dokonać recyklingu zużytych kaset tonerowych. „Oczywistym jest dla nas, że 
przyjazne dla środowiska rozwiązania firmy Lexmark mogą odegrać znaczącą rolę  w ekologicznych 
programach firm i organizacji”, powiedział Schell.

Jakość obrazu i wydajność

Siedem przetestowanych urządzeń zapewniło wydruki o jakości ocenianej ogólnie jako bardzo dobra. 
Charakteryzowały się one ostrym tekstem, płynnymi liniami, szeroką gamą odcieni szarości i ciem-
nymi bryłami. Dla czterech urządzeń wielofunkcyjnych nawet jakość wydruków wykonanych w trybie 
kopiowania była ogólnie bardzo dobra. Również pod względem wydajności drukowania pięć urządzeń 
otrzymało ocenę bardzo dobrą, a urządzenia MS812de i MS710de uzyskały oceny doskonałe. W przy-
padku kopiowania nie stwierdzono spadku wydajności lub był on bardzo mały. „Od najwolniejszego 
urządzenia z grupy produktów Lexmarka (MX310dn - 33 str./min A4) po najszybsze, (MS812de - 66 
str./min A4) powtarzalność  jakości obrazu oraz wydajność były niewiarygodne”, powiedział Maceri. 
„Po prostu widać, że Lexmark jest na czele stawki pod bardzo wieloma względami”.

Dodatkowe funkcje 

Wszystkie te serie urządzeń Lexmarka obsługują druk mobilny  z takich urządzeń jak smartfony i 
tablety, co jest ważną cechą w dzisiejszym świecie mobilnego biznesu. Ponadto są one wyposażone 
w funkcję Lexmark Coverage Estimator, która informuje użytkowników o procentowym pokryciu ton-
erem drukowanych stron. Ważną funkcjonalnością jest możliwość skanowania do pamięci USB i 
tworzenia zadań w urządzeniach wielofunkcyjnych 510/511, 610/611 i 710 (wyposażonych w skaner 
A4),  a prawie wszystkie urządzenia (poza rodzinami MS410 i MX310) oferują funkcję druku z pamięci 
USB.

Podsumowanie

„Wartości” nie definiuje jedynie wzór na koszt zakup i koszt wydruku jednej strony, lecz również wiele 
innych czynników, które częściowo tylko zostały tutaj przedstawione. Tak więc firmy i użytkownicy 
powinni wziąć pod uwagę wszystkie czynniki i określić jak mają się one do codziennych zadań, a 
także rozważyć bardziej dalekosiężne aspekty takie jak obniżenie kosztów i maksymalizacja zwrotu 
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Nagrody BLI Pick — informacje

Dwa razy do roku w dowód szczególnego uznania organizacja BLI przyznaje nagrody „Pick”. Nagradzane 
są produkty cechujące się wybitnymi wynikami w trakcie gruntownych testów laboratoryjnych. Raz do 
roku nagradzani są producenci, których produkty na podstawie zsumowanych wyników testów zostają 
ogólnie uznane za najlepsze w danych kategoriach.

Nagrody BLI są przyznawane w oparciu o rygorystyczne testy laboratoryjne przeprowadzane przez 
około dwa miesiące. Proces oceniania obejmuje rozległy test wytrzymałościowy, podczas którego 
każdy podzespół urządzenia pracuje z maksymalną wydajnością określoną przez producenta. Test 
wytrzymałościowy BLI jest wyjątkowy na tle wszystkich ocen sprzętów biurowych i jednoznacznie poz-
wala organizacji BLI określić niezawodność urządzeń, co jest czynnikiem decydującym dla nabywców 
oraz dyrektorów działów IT.

Inne aspekty uwzględniane podczas testów, to między innymi prostota użytkowania, obsługa 
nośników, wydajność i cena. Każdy produkt, który pomyślnie przejdzie testy laboratoryjne BLI, otrzy-
muje znak „Rekomendowane przez BLI” lub „Wyjątkowo rekomendowane przez BLI” oraz „Certyfikat 
niezawodności” i kwalifikuje się do otrzymania nagrody „Pick”. W związku z tym nagrody „Pick” są w 
najwyższym stopniu zasłużonym wyróżnieniem, którym nabywcy i dyrektorzy IT mogą się kierować 
podczas zakupu urządzeń. 
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z inwestycji. „W przypadku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych potrzeby klientów mogą znacznie 
różnić się zależnie od procesów obiegu dokumentów, liczby wykonywanych wydruków oraz branży”, 
powiedział Orr. „To co wyróżnia firmę Lexmark, to szeroka gama rozwiązań, które nie tylko spełniają 
potrzeby różnych użytkowników w zakresie sprzętu, lecz także zapewniają rozwiązania programowe  
i zarządzanie drukiem, co pozwala oszczędzać czas, obniżyć koszty i chronić zasoby”.

Gratulujemy firmie Lexmark zdobycia nagrody BLI „Nadzwyczajna linia drukarek/wielofunkcyjnych 
urządzeń monochromatycznych” za rok 2013.
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