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Lexmark CS510 Series
Notável Impressora Laser A4 a Cores  
para Pequenos Grupos de Trabalho

Carl Schell, Editor Associado na BLI, considera que “A Lexmark CS510de é extremamente 
fiável e fácil de utilizar”. Com a plataforma de soluções incorporada da Lexmark, funções 
ecológicas e o controlo de acessos do Lexmark Markvision Enterprise, as organizações ficam 
equipadas com ferramentas que as ajudam a expandir as suas funcionalidades e a melhorar 
os seus resultados operacionais. Por estes e por muitos outros motivos, a Lexmark CS510 
Series conquistou o prémio Pick Verão 2013 da BLI para a categoria “Notável Impressora 
Laser A4 a Cores para Pequenos Grupos de Trabalho” pelo desempenho da configuração 
“de” mencionada acima.

Em palavras simples, a Lexmark CS510de teve uma ótima prestação. Tony Maceri, Técnico 
Sénior de Testes da BLI, considera que “A unidade proporciona a qualidade de imagem ideal 
para apresentações internas e impressão de pequenas quantidades de materiais de mar-
keting. Também demonstrou tempos de impressão da primeira página muito curtos mesmo 
partindo do modo de suspensão, estando claramente à altura das exigências de qualquer 
grupo de trabalho pequeno.” A grande capacidade de RAM e o disco rígido de 160+ GB 
opcional em conjunto com a interface e-Task personalizável da Lexmark, que possui um 
sistema de menus intuitivo e melhorado com memória flash que facilita a visualização e a 
impressão de trabalhos no painel de controlo, são outras das vantagens do produto.

Mas a Lexmark CS510de Series não se fica por aqui. A plataforma aberta permite que 
as organizações façam o download e a execução de software economizador de tempo e 
dinheiro (algumas soluções já vêm pré-instaladas), desenvolvido pelo fabricante ou por 
terceiros. A impressão a partir de smartphones e tablets é importante no atual ambiente 
empresarial móvel e os administradores de sistemas apreciarão a compatibilidade com o 
Controlador de Impressão Universal da Lexmark (uniformiza a implementação de contro-
ladores) e o Markvision Enterprise (para gerir parques de equipamentos diferentes e para 
limitar/proibir o uso da cor, entre outras funções). Na vertente ambiental, a impressão em 
frente e verso automática por predefinição contribui para a redução do desperdício de papel, 
enquanto o modo de economia de toner prolonga a vida dos cartuchos de toner e, segundo 
o fabricante, o modo Eco reduz o consumo de energia. Todas estas características ajudam a 
reduzir o custo total de propriedade. A possibilidade de imprimir a partir de USB e o Lexmark 
Coverage Estimator, que diz aos utilizadores qual é a quantidade/percentagem de cobertura 
das páginas com toner, são duas fortes vantagens adicionais.
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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.

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 durabilidade 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 se avalia a facilidade de utilização, o manuseamento de papel, 
a produtividade e o valor. Cada produto que passe com sucesso pelos testes no laboratório da BLI recebe o selo 
“Recomendado” ou “Altamente Recomendado” e um “Certificado de Fiabilidade” da BLI. Os melhores produtos 
qualificam-se para concorrer a um prémio Pick. Consequentemente, um Pick da BLI é um prémio difícil de conquis-
tar, mas um prémio no qual os compradores e diretores de TI podem confiar para os orientar nas suas decisões de 
compra.
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“Um valor enorme, entre muitas outras coisas que esta série fornece em grandes quantidades”, afirmou Schell. 
“Do excelente desempenho nos testes ao fantástico conjunto de características, é visível que a Lexmark inte-
grou muitas funcionalidades e potência nestas duas impressoras de secretária.”

“A impressora laser a cores CS510 da Lexmark oferece várias capacidades de nível empresarial com a robustez 
e a qualidade a que já nos habituou em todas as linhas de produtos destinados aos grupos de trabalho de 
pequena e média dimensão”, afirmou Marty Canning, Vice-presidente Executivo da Lexmark e Presidente da 
Imaging Solutions and Services. É importante referir ainda que a qualidade da produção a cores e a fidelidade 
da cor não tem rival em produtos A4 equivalentes a estes. É com muito prazer que honramos a Lexmark CS510 
com a distinção deste prémio Pick da BLI.”

A BLI recomenda fortemente a Lexmark CS510de para ambientes com volume mensal até 5.000 impressões. A 
outra impressora da família, a Lexmark CS510dte, difere apenas no facto de ter uma capacidade standard de 
900 folhas de papel (a capacidade da configuração “de” é 250 folhas).
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