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Lexmark International, Inc.
Ponuka roka – vynikajúci rad čiernobielych 
tlačiarní/multifunkčných zariadení na rok 2013

Špičkový výkon, hviezdne funkcie a vynikajúci pomer ceny a úžitkových vlastností, 
to všetko sú hlavné črty širokej ponuky zariadení Lexmark. Počas uplynulých rokov 
spoločnosť BLI otestovala sedem čiernobielych zariadení Lexmark. Tieto skvosty 
zažiarili vždy znova a znova. Šesť z nich si vyslúžilo hodnotenie „Veľmi odporúčané“ 
a vo svojom úspechu pokračovali pri získaní ocenenie „Pick“. Vďaka tomu získal 
Lexmark od spoločnosti BLI ocenenie „Ponuka roka – vynikajúce čiernobiele 
tlačiarne a multifunkčné zariadenia“ za obdobie Zima 2013. Zatiaľ čo od roku 2005 
získal Lexmark štyrikrát ocenenie „Ponuka čiernobielych tlačiarní“ alebo „Ponuka 
čiernobielych multifunkčných zariadení“, teraz Lexmark po prvý raz získal obidve 
ocenenia súčasne – to je skutočne pôsobivý úspech. „Zákazníci chcú od svojich 
čiernobielych zariadení jednoduchosť, produktivitu, spoľahlivosť a dostupnosť,“ 
uviedol Marlene Orr, Senior Analyst for Printers and A4 MFPs spoločnosti BLI. 
„Najnovšie čiernobiele zariadenia Lexmark spĺňajú každú z týchto požiadaviek a 
ponúkajú prvotriednu rýchlosť, robustnú konštrukciu a špičkovú spoľahlivosť. K hod-
note prispieva dostupný softvér na správu zariadení a riadenie pracovných tokov, 
ako aj komplexné nástroje na úsporu zdrojov a riadenie výstupných nákladov.“

Zariadenia, ktoré pomohli spoločnosti Lexmark získať toto ocenenie, zahŕňajú 
modely MS410 Series, „Vynikajúca čiernobiela tlačiareň formátu A4 pre malé pra-
covné skupiny“; MS610 Series, „Vynikajúca čiernobiela tlačiareň formátu A4 pre 
stredne veľké pracovné skupiny“; MS812 Series, „Vynikajúca čiernobiela tlačiareň 
formátu A4 pre oddelenia“; MX510/511 Series a MX610/611 Series, „Vynikajúce 
čiernobiele multifunkčné zariadenie formátu A4 pre stredne veľké pracovné skupiny“ 
a MX710 Series, „Vynikajúce čiernobiele multifunkčné zariadenie formátu A4 pre 
veľké pracovné skupiny“. Zariadenie MX310dn získalo hodnotenie „Odporúčané“, 
čím uzavrelo zoznam zariadení Lexmark testovaných spoločnosťou BLI počas 
tohto kalendárneho roka.
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„Spoločnosť BLI udelila zariadeniam Lexmark v minulosti štyrikrát ocenenie „Ponuka roka“ za výnimočné 
čiernobiele laserové zariadenia, čo je skvelý dôkaz odolnosti, spoľahlivosti a nadštandardných funk-
cií celého radu zariadení bez ohľadu na cenovú hladinu,“ povedal Marty Caning, Lexmark Executive 
Vice President a President of Imaging Solutions and Services. „Sme poctení, že sme toto prestížne 
ocenenie od spoločnosti BLI získali už piaty raz, čo dokazuje, že naše portfólio produktov neustále 
prináša prelomové funkcie a výkon.“

Spoľahlivosť
Spoločnosti BLI vykonáva už niekoľko rokov tie najnáročnejšie nezávislé testy odolnosti. Každá správa 
z laboratórneho testovania produktov, ktoré získali najmenej veľmi dobré hodnotenie v danej kategó-
rii, obsahuje „Certifikát spoľahlivosti“. „Tento certifikát je našou pečaťou, že dané zariadenie odolá 
nárokom každodenného používania v prostredí, do akého je určené,“ uvádza Car Schell, Associate 
Editor spoločnosti BLI. „Medzi siedmymi čiernobielymi zariadeniami Lexmark, ktoré sme nedávno 
testovali, nedošlo ani raz k nesprávnemu podaniu papiera a žiadne z nich nevyžadovalo servis skôr, 
ako dosiahlo 500 000 strán (kombinovaná hodnota). Ak toto nie je dôkaz vysoko spoľahlivej technoló-
gie A4, potom už neviem, čo je.“

Otvorená architektúra
Systém Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) umožňuje organizáciám rozširovať funkčnosť 
infraštruktúry prostredníctvom softvéru, vyvíjaného samotným výrobcom alebo tretími stranami, 
ktorý šetrí peniaze a čas. Aplikácie môžu prinášať ďalekosiahle výhody, či už vyššiu produktivitu, 
zabezpečenie alebo správu dokumentov, zjednodušenie existujúcich pracovných postupov alebo vyt-
váranie nových. Ako bonus sú tlačiarne a multifunkčné zariadenia vybavené vopred nainštalovanými 
riešeniami, ako sú Eco-copy (umožňuje obojstranné kopírovanie alebo kopírovanie viacerých strán 
na jeden list papiera) alebo Forms and Favourites (archív často používaných súborov). „Systém eSF 
je výkonná platforma, ktorá umožňuje firmám nielen pridávať nástroje potrebné pre rast spoločnosti, 
ale aj zmeniť zariadenie na niečo, čo bude viac ako len kus hardvéru,“ hovorí Schell. „Je to kľúčový 
predajný bod, najmä pri jednofunkčných tlačiarňach, pretože neexistuje veľa konkurenčných zari-
adení, ktoré by ponúkali otvorenú architektúru.“

Zo zariadení, ktoré získali toto ocenenie, sú systémom eSF vybavené modely MS610, MS812, 
MX510/511, MX610/611 a MX710.

Jednoduché používanie
Univerzálny tlačový ovládač Lexmark PCL XL umožňuje používateľovi ukladať si najčastejšie 
používané nastavenia pre tlač jedným kliknutím a uľahčiť si tak prácu od stola. Čo sa týka obsluhy 
zariadenia, rutinné postupy na údržbu zariadenia (nastavenie zásuviek na papier, podávanie papiera 
a odstraňovanie nesprávne podaného papiera) sú jednoduché a rozhranie Lexmark e-Task citeľne 
zjednoduší používanie ovládacieho panela. „Tento plnofarebný prispôsobiteľný dotykový LCD displej 
sme vždy mali radi,“ povedal Tony Maceri, Senior Test Technician spoločnosti BLI. „Spoločnosť 
Lexmark ho nedávno vylepšila o animované menu, vďaka ktorému je programovanie skenovacích, 
kopírovacích a faxovacích úloh oveľa jednoduchšie. A dokonca aj na zariadeniach MS410 a MX310, 
ktoré nie sú vybavené rozhraním e-Task, je navigácia na displeji stále veľmi dobrá.“

„Zelený“ faktor
Značka Lexmark prináša mnoho funkcií, ktoré pomáhajú organizáciám byť ohľaduplnými k životnému 
prostrediu. Štandardná automatická obojstranná tlač prináša menej papierového odpadu a tlač v 
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režime úspory toneru môže predĺžiť životnosť tonerových kaziet. Režim Eco-Mode podľa výrobcu 
znižuje spotrebu energie. Tieto tri vlastnosti pomáhajú znížiť prevádzkové náklady organizácie. 
Príjemným detailom je, že všetky ekologické nastavenia sú v ovládači označené ikonou listu, čím 
používateľa informujú, kde môže zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie. Celý rad zariadení je tiež 
kompatibilný so systémom Lexmark Markvision Enterprise, flexibilným a efektívnym programom na 
správu tlačovej flotily. Ten umožňuje administrátorom vytvárať politiky, ktoré môžu mať dopad na 
životné prostredie – napríklad vynútené používanie obojstrannej tlače. Používatelia si tiež môžu 
pozrieť náhľad súborov uložených na pamäťových zariadeniach a vytlačiť si len tie strany, ktoré 
potrebujú. Okrem toho ponúka Lexmark aj program, prostredníctvom ktorého môžu organizácie 
recyklovať prázdne kazety. „Je nám nad slnko jasné, že ekologické prínosy spoločnosti Lexmark 
môžu hrať veľkú úlohu v ekologických iniciatívach každej organizácie,“ dodáva Schell.

Obrazová kvalita a produktivita
Sedem testovaných zariadení poskytlo tlačovú kvalitu, ktorá bola celkovo hodnotená ako veľmi dobrá. 
Výtlačky majú ostrý text, hladké okraje jemnej čiarovej grafiky, široký rozsah odtieňov sivej a tmavé 
čierne celky. Aj výstup z našich štyroch multifunkčných zariadení v režime kopírovania bol celkovo 
veľmi dobrý. A čo sa týka produktivity tlače, päť našich zariadení získalo celkovo veľmi dobré hodno-
tenie, pričom modely MS812de a MS710de dokonca vynikajúce. Podobne ako pri kvalite kopírova-
nia, ani pri produktivite kopírovania sme nezaznamenali takmer žiadny pokles. „Konzistentnosť obra-
zovej kvality a produktivity medzi všetkými zariadeniami, od najpomalšieho modelu (MX310dn s 
rýchlosťou 35 str./min.) až po najrýchlejší (MS812de s rýchlosťou 70 str./min.), bola neuveriteľná,“ 
hovorí Maceri. „To len dokazuje, že Lexmark je špička v mnohých smeroch.“

Ďalšie funkcie
Všetky zariadenia Lexmark z tohto radu podporujú tlač z mobilných zariadení, ako napríklad inteli-
gentných zariadení (smartfónov) a tabletov, čo je dôležité najmä v dnešnom čoraz viac mobilnom 
pracovnom svete. Zároveň sú vybavené funkciou Lexmark Coverage Estimator, ktoré používateľov 
informujú o pokrytí tlačených strán tonerom. Multifunkčné zariadenia typu 510/511, 610/611 a 710 
(tieto majú tiež skenovacie sklo formátu A4) ponúkajú funkcie skenovania do USB zariadenia, ako 
aj tvorbu úloh a takmer všetky (s výnimkou radu MS410 a MX310) ponúkajú aj funkciu tlače z USB 
zariadenia.

Zhrnutie
„Hodnotu“ neudáva len vzorec s nákupnou cenou a nákladmi na stranu, ale tiež mnohé iné fak-
tory – niektoré sme tu spomenuli. Preto firmy a používatelia by mali brať do úvahy všetky faktory a 
analyzovať spôsob vykonávania svojich každodenných úloh a tiež širšie súvislosti, ako znižovanie 
prevádzkových nákladov a maximálnu návratnosť investícií. „Čo sa týka tlačiarní a multifunkčných 
zariadení, zákazníkove potreby môžu značne kolísať v závislosti od pracovného toku, výstupných 
objemov a odvetvia,“ hovorí Orr. „Lexmark exceluje najmä v poskytovaní širokého výberu možností, 
aby splnil nielen hardvérové požiadavky mnohých používateľov, ale tiež pridal hodnotu v podobe 
nástrojov, ktoré im ušetria čas, zdroje a peniaze prostredníctvom softvérových riešení a správy 
výstupu.“

Blahoželáme spoločnosti Lexmark k získaniu ocenenia „Ponuka roka – vynikajúci rad čiernobielych 
tlačiarní/multifunkčných zariadení na rok 2013“ od spoločnosti BLI.
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O oceneniach BLI Pick Award

Svojím ocenením „Pick Award“, udeľovaným dvakrát ročne, prejavuje spoločnosť BLI špeciálne uznanie 
tým produktom z danej kategórie, ktoré najviac vynikajú svojím výkonom v náročných laboratórnych 
testoch spoločnosti BLI. Okrem toho, raz ročne spoločnosť vyzdvihuje výrobcov, ktorých celkový 
produktový rad je ohodnotený ako najlepší v danej kategórii vzhľadom na kumulatívne výsledky testov.

Ocenenia spoločnosti BLI vynikajú tým, že vychádzajú z náročných laboratórnych testov, ktoré trvajú 
približne dva mesiace. Hodnotenie zahŕňa rozsiahly test odolnosti, počas ktorého je zariadenie v pre-
vádzke pod výrobcom stanoveným maximálnym zaťažením. Test odolnosti spoločnosti BLI je medzi 
skúškami kancelárskych zariadení jedinečný a umožňuje spoločnosti BLI hodnotiť spoľahlivosť, čo je 
kriticky dôležitý faktor pre všetkých zákazníkov a vedúcich IT pracovníkov.

Ďalšie hodnotené výkonnostné parametre okrem iného zahŕňajú jednoduchosť používania, manipu-
láciu s médiami, produktivitu a hodnotu zariadenia. Každý z produktov, ktorý úspešne zvládne labo-
ratórne testy BLI, získa ocenenie „Odporúčaný“ alebo „Veľmi odporúčaný“ a „Certifikát spoľahlivosti“ 
BLI, a kvalifikuje sa na ocenenie „Pick Award“. Ďalšie ocenenia, „Pick Awards“, sú ťažko získané ocen-
enia, ktorým môžu kupujúci a vedúci IT pracovníci dôverovať pri svojich nákupných rozhodnutiach. 

John Lawler, Generálny riaditeľ

Anthony F. Polifrone, Riaditeľ

John Donnelly, Riaditeľ, BLI 
International

Daria Hoffman,  
Šéfredaktor

Dr. Simon Plumtree,  
Šéfredaktor pre Európu 

Lynn Nannariello,  
Asistent šéfredaktora

Tracie Hines, Vedúci redaktor, Správy 
o analýze konkurencieschopnosti

Jamie Bsales, Vedúci produktový 
redaktor, Riešenia

George Mikolay, Vedúci produktový 
redaktor, Multifunkčnén zariadenia A3

Marlene Orr, Vedúci produktový 
redaktor, Tlačiarne a multifuknčné 
zariadenia A4

Carl Schell, Zástupca šéfredaktora

Dan DiGiacomo, Zástupca 
šéfredaktora

Hannah Varley, Zástupca 
šéfredaktora

Jessica Schiffenhaus, Výskumný 
redaktor

David Sweetnam, Vedúci 
Európskeho výskumu a 
laboratórnych služieb

Pete Emory, Manažér 

laboratórneho testovania 

Ian Latham, Manažér laboratória 
pre Európu

Pia Beddiges, Manažér 
konkurenčných služieb

T.R. Patrick, Umelecký riaditeľ

Anthony Marchesini, Riaditeľ IT
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