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A Lexmark CS510 sorozat
Kiemelkedő A4-es színes lézernyomtató  
kis munkacsoportok számára

– A Lexmark CS510de rendkívül megbízható és könnyen használható – mondja Carl Schell, a 
BLI segédszerkesztője. A Lexmark Embedded Solutions Framework „zöld” tulajdonságaival és 
a Lexmark Markvision Enterprise webes eszköz hozzáférés-vezérlése révén a szervezeteknek 
rendelkezésére állnak és olyan eszközök, amelyek segítik a funkciók bővítését és a kiadások 
további csökkentését. Ezek és sok más ok miatt, a Lexmark CS510 sorozat elnyerte a BLI 
2013 nyarának „Pick” díját a „Kiemelkedő A4-es színes lézernyomtató kis munkacsoportok 
számára” kategóriában, a korábban említett „de” konfiguráció alapján.

Hagyományos értelemben a Lexmark CS510de bemutatkozása nagyon jól sikerült. Tony 
Maceri a BLI vezető tesztelő technikusa nyilatkozza: – A készülék olyan képminőséget állít 
elő, amely ideális belső prezentációk és rövid marketing anyagok nyomtatásához. Gyors első 
oldal kinyomtatási időt mutatott az alvó üzemmódból és a készenléti módból, tehát nyilván-
való, hogy megfelel a kis munkacsoportok igényeinek.  Egy nagyméretű RAM és egy külön 
rendelhető 160+-GB merevlemez, együtt a testre szabható Lexmark e-Task felülettel, és annak 
intuitív flash-sel kiegészített menürendszere – megkönnyítve a nyomtatási feladatok figyelem-
mel kísérését a vezérlőpanelen – egészítik ki a csomagot.

A Lexmark CS510 sorozat azonban nem elégszik meg ennyivel. A nyílt platform lehetővé teszi 
a szervezetek számára, hogy olyan idő- és költségcsökkentő szoftvereket töltsenek le (van 
néhány gyárilag telepített megoldás is), amelyeket a gyártó vagy harmadik fél fejlesztett ki 
és futtathatók a kijelzőn. Az okostelefonokról és tabletekről történő nyomtatás támogatása 
fontos napjaink mobil üzleti világában, ugyanakkor a rendszergazdák örömmel fogadják majd 
a Lexmark Universal Print Drivert (zökkenőmentes nyomtatóillesztő telepítés) és a Markvision 
Enterprise-t (különféle hardverekből álló flotta kezelése és többek között olyan funkciók kor-
látozása/tiltása, mint a színhasználat). Környezetvédelmi szempontból, a normál, automati-
kus duplex nyomtatás csökkenti a papírveszteséget, a festéktakarékos üzemmód hosszabb 
festékkazetta élettartam tesz lehetővé, továbbá a gyártó szerint az Eco-mód csökkenti az 
energiafelhasználást – mindezek hozzájárulnak a teljes költség (TCO) csökkentéséhez. Két 
további fontos jellemző, az USB-ről történő nyomtatás és a Lexmark Coverage Estimator, 
amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy mekkora a nyomtatott oldalak lefedettsége , 
illetve hány százalék.

Lexmark International Technology S.A. 
Case Postale 508
CH - 1215 
Geneva 15 (Svájc)

2013

Reprodukálva a Buyers Laboratory LLC. írásbeli engedélyével. A jelen beszámolónak a Buyers Laboratory írásbeli hozzájárulása nélkül történő bármilyen másolása, sokszorosítása 
törvénytelen, és büntetést von maga után. © 2013 Buyers Laboratory LLC. Ha másolatokat szeretne vásárolni, lépjen kapcsolatba a BLI-vel ezen a címen: info@buyerslab.com.



BUYERS LAB

BUYERS LAB
2013 nyarának Pick díjazottja

BuyersLab.com

Néhány szó a BLI Pick Díjról

Évente két alkalommal a BLI minden kategóriában „Pick” díjjal jutalmazza azokat a termékeket, amelyek kiváló telje-
sítményt nyújtottak a BLI kimerítő laboratóriumi vizsgálatai során.

A BLI díj egyedülálló abból a szempontból, hogy komoly, körülbelül két hónapig tartó laboratóriumi vizsgálaton ala-
pszik. Az értékelés magában foglal egy komoly tartóssági vizsgálatot, mely során minden termék a gyártó által 
meghatározott maximális teljesítménnyel üzemel. A BLI tartóssági tesztje egyedülálló az irodatermékek értékelé-
sében és egyedülállóan teszi lehetővé, hogy a BLI értékelje a megbízhatóságot, 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 vizsgálatán, megkapja a BLI 
„Ajánlott” vagy „Nagyon ajánlott” pecsétjét, valamint a BLI „Megbízhatósági igazolását”, a legjobban teljesítők pedig 
jogosultak a „Pick” esélyes minősítésre. Vagyis, a BLI „Pick” egy olyan nehezen elnyerhető díj, amelyben megbízhat-
nak a vásárlók és az informatikai igazgatók a beszerzéssel kapcsolatos döntéseik során.
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– Bámulatos érték, és ez csak egy dolog, amelyet ez a sorozat nyíltan megad – mondja Schell. A teszteken tanú-
sított nagyszerű teljesítménytől a kimagasló jellemzők sokaságáig, a Lexmark vitán felül rengeteg képességet és 
funkciót tömörített ebbe a két asztali nyomtatóba.

– A Lexmark CS510 színes lézernyomtató család számos nagyvállalati szintű robosztusságú és minőségű funk-
ciót kínál, amelyeket a Lexmark átalakított, hogy elérje a kis és közepes méretű munkacsoportokat – mindezt kis 
helyigénnyel – jelentette ki Marty Canning, a Lexmark ügyvezető alelnöke és az Imaging Solutions and Services 
elnöke. Ezen túlmenően, a színes nyomtatási és színillesztési képességek egy ilyen A4-es méretű termék ese-
tében páratlanok ebben az iparágban. Örülünk, hogy a Lexmark CS510 sorozatot ezzel a „Pick” díjjal tüntette ki 
a BLI.

A BLI kimondottan javasolja a Lexmark CS510de típus használatát olyan környezetben, ahol a havi mennyiség 
nem több mint 5000 lenyomat. A család másik tagja, a Lexmark CS510dte, azonos testvérével, de a normál 
papírkapacitása 900 lap (a „de” konfiguráció esetében ez 250 lap).
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