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Řada Lexmark CS510
Mimořádná barevná laserová tiskárna  
formátu A4 pro malé pracovní skupiny

„Lexmark CS510de je velmi spolehlivá tiskárna se snadnou obsluhou,“ řekl Carl Schell, redak-
tor z BLI. Díky aplikacím Lexmark Embedded Solutions Framework, ekologickým funkcím a 
řízení přístupu pomocí nástroje Lexmark Markvision Enterprise mají organizace k dispozici 
nástroje, se kterými mohou dále rozšiřovat své pole působnosti a přitom snižovat náklady. 
I z těchto důvodů obdržela řada Lexmark CS510 od BLI ocenění „Výběr“ pro léto 2013 jako 
„Mimořádná barevná laserová tiskárna formátu A4 pro male pracovní skupiny“, přičemž bylo 
vycházeno z výše uvedené konfigurace „de“.

Tiskárna Lexmark CS510de se skutečně předvedla v dobrém světle. Tony Maceri, vedoucí 
testovací technik u BLI, řekl: „Toto zařízení nabízí kvalitu výstupu, která je ideální pro interní 
prezentace a krátkodobě využívané marketingové materiály. Předvedlo i rychlý výtisk první 
kopie z režimu spánku a připraveného režimu, takže rozhodně dokáže splnit požadavky malých 
pracovních skupin.“  Celkovou hodnotu zvyšují vysoká kapacita paměti RAM a volitelný pevný 
disk s kapacitou minimálně 160 GB i upravitelné rozhraní Lexmark e-Task s intuitivním sys-
témem nabídek, který maximálně usnadňuje prohlížení a tisk úloh přímo z ovládacího panelu.

Řada Lexmark CS510 toho ovšem nabízí mnohem víc. Díky otevřené platformě si organizace 
mohou (k již předem instalovaným řešením) stáhnout software (vyvinutý výrobcem nebo třetími 
stranami), který jim ušetří čas i peníze a který lze obsluhovat na displeji. V dnešním mobilní 
světě obchodu je důležitá také podpora tisku ze smartphonů a tabletů, zatímco správci ocení 
kompatibilitu s univerzálním tiskovým ovladačem Lexmark Universal Print Driver (usnadňující 
instalaci ovladačů) a nástrojem Markvision Enterprise (určen pro správu různých typů hard-
waru a mimo jiné také k omezení/zákazu využití barev). Co se ekologické stránky týče, stan-
dardní automatický oboustranný tisk přispívá k omezení plýtvání papírem, úsporný tonerový 
režim prodlužuje životnost tonerových kazet a výrobce uvádí, že režim Eco snižuje spotřebu 
elektřiny – to vše pomáhá snížit celkové náklady na vlastnictví. Dalšími dvěma zajímavými 
vlastnostmi jsou tisk z USB a nástroj Lexmark Coverage Estimator, který informuje uživatele o 
množství / procentuálním pokrytí vytištěných stránek tonerem.

„Tato řada nabízí skutečně dobrou hodnotu,“ řekl Schell. „Tyto dvě desktopové tiskárny 
předvedly vynikající výkon při testování a nabízejí vynikající soubor vlastností; Lexmark je 
opravdu vybavil spoustou funkcionalit a předurčil pro vysoký výkon.“
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Informace o ocenění Výběr laboratoře BLI

Oceněním „Výběr“ laboratoř BLI dvakrát ročně vyznamenává produkty, které ve své kategorii poskytly ve 
vyčerpávajících laboratorních testech BLI nejlepší výkony.

Ocenění laboratoře BLI jsou jedinečná v tom, že vycházejí z důkladného a extenzivního laboratorního testování, 
které trvá přibližně dva měsíce. Součástí hodnocení je mimo jiné i rozsáhlý test odolnosti, během jehož části je každá 
jednotka provozována s maximálním zatížením stanoveným výrobcem. Test odolnosti laboratoře BLI je v oblasti 
hodnocení kancelářských produktů naprosto jedinečný a skutečně umožňuje laboratoři BLI posoudit spolehlivost 
produktů, což je kritická vlastnost pro kupující a vedoucí IT oddělení.

Mezi ostatní hodnocené výkonnostní parametry patří mimo jiné snadnost obsluhy, manipulace s médii, produkti-
vita a hodnota. Každý produkt, který úspěšně projde laboratorním testem BLI, obdrží od laboratoře BLI známku 
„Doporučeno“ nebo „Velmi doporučeno“ a „Certifikát spolehlivosti“ a ty nejlepší se stávají kandidáty na ocenění 
„Výběr“. Z toho vyplývá, že ocenění „Výběr“ od laboratoře BLI je skutečně zasloužené a kupující a vedoucí IT 
oddělení se na něj mohou spolehnout při rozhodování o nákupu zařízení.
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„Barevná laserová tiskárna Lexmark CS510 nabízí řadu funkcí, které jsou běžné pro vyšší řady tiskáren, s 
robustností a kvalitou, které Lexmark nabízí ve všech produktových řadách a ke kterým tak mají přístup i malé 
a středně velké pracovní skupiny – a to vše v kompaktních rozměrech,“ řekl Marty Canning, výkonný viceprezi-
dent společnosti Lexmark a prezident divize Imaging Solutions and Services. „A možnosti barevného výstupu a 
barevné palety, které tato tiskárna nabízí, jsou u produktu formátu A4 naprosto nevídané. Jsme potěšeni, že si 
řada Lexmark CS510 vysloužila od BLI ocenění „Výběr“.“

BLI velmi doporučuje zařízení Lexmark CS510de pro prostředí s měsíčním objemem do 5 000 výtisků. Druhé 
zařízení v této řadě, Lexmark CS510dte, je stejné jako jeho sourozenec. Jediným rozdílem je to, že má standardní 
kapacitu pro 900 listů papíru (v případě konfigurace „de“ je to 250 listů).
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