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Lexmark International, Inc.
Notável Linha de Impressoras/MFPs 
Monocromáticos do Ano

Desempenho de topo, um magnífico conjunto de funcionalidades e uma forte 
proposta de valor, de uma ponta do catálogo à outra, são características que 
distinguem o hardware da Lexmark. Durante o ano passado, a BLI testou sete 
dispositivos monocromáticos deste fabricante e estas características nunca 
deixaram de brilhar, com seis destes dispositivos a conquistar o selo “Altamente 
Recomendado” e depois a vencer prémios “Pick”, resultando na conquista do 
prémio BLI Inverno 2013 “Notável Linha de Impressoras/MFPs Monocromáticos do 
Ano” pela Lexmark. A Lexmark já tinha vencido os prémios “Linha de Impressoras 
Monocromáticas” ou “Linha de MFPs Monocromáticos” quatro vezes desde 2005, 
mas esta foi a primeira vez em que conquistou ambos – um feito impressionante, 
sem dúvida. “O que os clientes pretendem dos seus dispositivos monocromáti-
cos é simplicidade, produtividade, fiabilidade e economia.”, afirmou Marlene 
Orr, Analista Sénior da BLI para Impressoras e MFPs A4. “Os novos dispositivos 
monocromáticos da Lexmark revelam estar à altura do esperado em todos estes 
aspetos, oferecendo as melhores velocidades do segmento, um design robusto 
e uma fiabilidade fantástica. O software de fluxo de trabalho e gestão, acompan-
hado por ferramentas completas que economizam recursos e controlam os custos 
da produção, acrescentam valor à equação.”

Os dispositivos que ajudaram a Lexmark a conquistar este prémio são os seguintes: 
Série MS410, “Notável Impressora A4 Monocromática para Pequenos Grupos de 
Trabalho”; Série MS610, “Notável Impressora A4 Monocromática para Grupos 
de Trabalho Médios”; Série MS812, “Notável Impressora A4 Monocromática 
para Departamentos”; Série MX510/511 e Série MX610/611, “Notável MFP A4 
Monocromático para Grupos de Trabalho Médios”; e a Série MX710, “Notável 
MFP A4 Monocromático para Grandes Grupos de Trabalho”. Para terminar a lista 
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de dispositivos Lexmark que a BLI testou durante este ano, não podemos esquecer a MX310dn que 
recebeu a classificação “Recomendado” da BLI.

“A BLI reconheceu a Lexmark em quatro ocasiões no passado com prémios “Linha do Ano” pelos 
nossos equipamentos laser monocromáticos líderes, no que foi um excelente testemunho da nossa 
robustez, da nossa fiabilidade e de características de classe empresarial em toda a linha, indepen-
dentemente do posicionamento do preço.”, afirmou Marty Canning, Vice-presidente Executivo da 
Lexmark e Presidente da Imaging Solutions and Services. “É uma grande honra receber este pres-
tigiado prémio da BLI pela quinta vez, pois continuamos a ser inovadores ao nível das funcionali-
dades e do desempenho em todo o nosso catálogo de produtos.”

Fiabilidade

A BLI conduz há muitos anos o teste de durabilidade independente mais exaustivo da indústria e 
inclui um “Certificado de Fiabilidade” em cada Relatório de Teste de Laboratório para os disposi-
tivos que obtenham a classificação de “muito bom” neste aspeto da avaliação. “O certificado é o 
nosso carimbo de aprovação para hardware que consiga aguentar os rigores da utilização quo-
tidiana nos ambientes aos quais se destinam.”, afirmou Carl Schell, Editor Associado na BLI. “Nos 
sete equipamentos monocromáticos da Lexmark que testámos recentemente, não ocorreu nenhum 
problema de alimentação e nenhum dispositivo precisou de manutenção durante um total de mais 
de 500.000 páginas combinadas. Se isto não é uma definição de tecnologia A4 altamente fiável, 
não sei o que o será.”

Arquitetura Aberta

O Solutions Framework (eSF) incorporado da Lexmark permite que as organizações expandam as 
funcionalidades com software economizador de tempo e dinheiro, desenvolvido pela Lexmark em 
colaboração com outras empresas. As aplicações podem ter impactos muito substanciais, seja 
em matéria de produtividade, segurança ou gestão de documentos, através da sistematização 
de fluxos de trabalho existentes ou ajudando a criar novos. Como bónus, os MFPs já vêm com 
soluções pré-instaladas, como a Eco-copy (ativa a impressão duplex e N-up para reduzir o des-
perdício de papel), ao passo que a Forms and Favourites (um arquivo para ficheiros utilizados fre-
quentemente, que permite impressão a pedido) está disponível nos MFPs e nas impressoras. “O 
eSF é uma plataforma poderosa que, além de permitir que as empresas acrescentem ferramentas 
à medida do seu crescimento, também transforma o dispositivo em algo que é muito mais do que 
uma simples peça de hardware.”, afirmou Schell. “É um argumento de venda essencial, especial-
mente nas impressoras monofunção, porque não existem muitos dispositivos competitivos que 
ofereçam uma arquitetura aberta.”

Na série de dispositivos incluídos neste prémio, os MS610, MS812, MX510/511, MX610/611 e 
MX710 possuem eSF.

Facilidade de Utilização

Ao nível do computador, o Controlador de Impressão Universal PCL XL da Lexmark permite que os 
utilizadores guardem configurações que utilizem frequentemente para poderem imprimir de forma 
simples com um clique. Ao nível dos dispositivos, os procedimentos de manutenção de rotina (aju-
star as gavetas, carregar papel e remover encravamentos) são muito simples e ainda mais notável 
é o facto de a interface e-Task da Lexmark simplificar imenso a utilização através do painel de con-
trolo. “Este LCD tátil a cores personalizável foi sempre um dos nossos preferidos.”, afirmou Tony 
Maceri, Técnico de Testes Sénior na BLI. “A Lexmark atualizou-o recentemente com um sistema 
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de menus melhorado com memória flash, o que torna a programação de tarefas de digitalização, 
cópia e fax muito mais fácil. Mesmo nas séries MS410 e MX310, onde a interface e-Task não existe, 
a navegação no ecrã é muito gratificante.”

O Fator “Verde”

A Lexmark proporciona muitas características que ajudam as organizações a ser ambientalmente 
responsáveis. O duplex automático de série contribui para reduzir o desperdício de papel e a 
impressão no modo de poupança de toner pode prolongar a duração do cartucho, enquanto o 
modo Eco, segundo o fabricante, reduz o consumo de energia – tudo características que podem 
ajudar a reduzir o custo total de propriedade. Um toque simpático é o pormenor de todas as car-
acterísticas “verdes” do controlador estarem indicadas com um ícone de “folha de árvore”, para 
mostrar aos utilizadores onde podem agir para criar um impacto ambiental positivo. Além disso, 
todos os dispositivos são compatíveis com o Lexmark Markvision Enterprise, um utilitário de gestão 
de parque de equipamentos que é versátil, eficaz e permite que os administradores definam políti-
cas que podem causar impacto ambiental positivo, como a imposição da impressão duplex; os 
utilizadores podem ver os ficheiros que tenham em unidades de memória flash e imprimir apenas 
as páginas necessárias; e a Lexmark tem um programa que permite que as organizações enviem 
os cartuchos para reciclagem. “Torna-se muito claro para nós que as propostas ecológicas da 
Lexmark podem desempenhar um papel muito importante numa iniciativa “verde” de qualquer 
organização.”, afirmou Schell.

Qualidade de Imagem e Produtividade

Os sete dispositivos testados produziram uma qualidade de impressão que obteve a classifica-
ção de “muito bom” no global, com texto nítido, linhas suaves, uma ampla escala de cinzentos 
e preenchimentos sólidos. Até a produção em modo de cópia nos quatro MFPs foi muito boa no 
geral. E em termos de produtividade na impressão, cinco dos dispositivos obtiveram a classifica-
ção de “muito bom” no global e os modelos MS812de e MS710de conquistaram a classificação de 
“excelente”. Tal como na qualidade de cópia, praticamente não houve perdas de produtividade no 
modo de cópia. “Desde o dispositivo mais lento deste grupo da Lexmark (a MX310dn de 35 ppm) 
até ao mais rápido (a MS812de de 70 ppm), a consistência em qualidade de imagem e produtivi-
dade foi incrível.”, afirmou Maceri. “Isto vem apenas demonstrar que a Lexmark está na linha da 
frente em muitos aspetos.”

Funções Adicionais

Todas estas séries da Lexmark suportam impressão móvel a partir de dispositivos como smart-
phones e tablets, o que é crucial para a crescente mobilidade do mundo empresarial atual, e 
incluem o Lexmark Coverage Estimator, que informa os utilizadores acerca da cobertura de toner 
nas páginas impressas. Fortes capacidades de digitalização para USB, assim como de construção 
de trabalhos, são algo com que se pode contar nos MFPs 510/511, 610/611 e 710 (estes também 
possuem vidro de exposição para A4), ao passo que quase todos os dispositivos (exceto as famílias 
MS410 e MX310) oferecem também uma robusta funcionalidade de impressão a partir de USB.

Conclusão

“Valor” não é algo que se defina simplesmente com a fórmula de preço de compra e custo por 
página, mas sim com muitos outros fatores – alguns dos quais já foram referidos aqui. Assim, as 
empresas e os utilizadores têm de considerar tudo e analisar a forma como os equipamentos se 
adequarão às suas tarefas quotidianas, além dos outros grande fatores que são a redução do custo 
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Acerca dos Prémios Pick da BLI

Com a atribuição dos seus prémios “Pick” duas vezes por ano, a BLI atribui um reconhecimento especial em 
cada categoria aos produtos que tiveram os desempenhos mais notáveis nos laboratórios de testes exaustivos 
da BLI. Além disso, reconhece uma vez por ano os fabricantes cujas linhas de produtos são consideradas as 
melhores nas respetivas categorias devido aos seus resultados acumulados nos testes.

Os prémios da BLI destacam-se na medida em que se baseiam numa rigorosa sequência de testes que demora 
cerca de dois meses a concluir. A avaliação inclui um extenso teste de durabilidade, em que durante algum 
tempo cada unidade funciona no limite máximo de ciclo de trabalho indicado pelo fabricante. O teste de dura-
bilidade da BLI não tem precedentes no mundo das avaliações de produtos de escritório e coloca a BLI numa 
posição única para avaliar a fiabilidade – um fator crítico para compradores e diretores de TI.

Entre outros atributos de desempenho, também avaliamos a facilidade de utilização, o manuseamento de papel, 
a produtividade e o valor. Cada produto que passe com sucesso pelo laboratório de testes da BLI recebe o selo 
“Recomendado” ou “Altamente Recomendado” e um “Certificado de Fiabilidade” da BLI e qualifica-se para 
concorrer a um prémio “Pick”. Consequentemente, os prémios “Pick” da BLI são prémios difíceis de conquistar, 
mas prémios nos quais os compradores e diretores de TI podem confiar para os orientar nas suas decisões de 
compra. 
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total de propriedade e a maximização do retorno do investimento. “Em matéria de impressoras e 
MFPs, as necessidades dos clientes podem variar bastante em função do fluxo de trabalho, dos 
volumes impressos e do seu sector de atividade.”, afirmou Orr. “Onde a Lexmark se notabiliza é na 
oferta de uma variedade de opções que não se limita a ir ao encontro dos requisitos de hardware 
de vários tipos de utilizador, mas que também acrescenta valor ao proporcionar aos utilizadores as 
ferramentas de que necessitam para poupar tempo, conservar recursos e poupar dinheiro, na forma 
de soluções de software e gestão da produção.”

Felicitamos a Lexmark pela conquista do prémio “Notável Linha de Impressoras/MFPs 
Monocromáticos do Ano” da BLI em 2013.
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