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Seria Lexmark CS510
Imprimantă laser color A4 de excepţie  
pentru grupuri mici de lucru

„Lexmark CC510de este extrem de fiabilă şi uşor de utilizat,” afirmă Carl Schell, redactor 
adjunct la BLI. Datorită Lexmark embedded Solutions Framework, funcţiilor ecologice şi, în 
Lexmark Markvision Enterprise, controlului asupra accesului, organizaţiile au la dispoziţie 
instrumente care le ajută să-şi extindă aria de funcţionalitate şi să-şi crească şi mai mult prof-
itul. Din aceste motive şi multe altele, seria Lexmark CS510 a câştigat premiul de „Excelenţă” 
de la BLI pentru vara lui 2013, la categoria „Imprimantă laser color A4 de excepţie pentru 
grupuri mici de lucru”, pe baza performanţelor configuraţiei „de” menţionate mai sus.

În sensul tradiţional al expresiei, Lexmark CS510de s-a prezentat foarte bine. Tony Maceri, 
tehnician de testare principal la BLI, a spus că „Unitatea oferă o calitate a imaginii ideală 
pentru prezentări interne şi materiale de marketing cu tiraj redus. A oferit timpi reduşi la 
prima imprimare din modul de repaus nocturn şi modul gata de imprimare, aşa că este 
clar că poate face faţă nevoilor grupurilor de lucru mici.”  La pachet se adaugă şi o capaci-
tate RAM ridicată şi un hard disk opţional de 160+-GB, precum şi interfaţa Lexmark e-Task 
personalizabilă, cu sistemul de meniu intuitiv optimizat cu Flash care simplifică vizualizarea 
şi efectuarea sarcinilor de imprimare din panoul de comandă.

Însă seria Lexmark CS510 nu se mulţumeşte cu atât. Platforma deschisă le permite 
organizaţiilor să descarce software care oferă economii de timp şi de bani (există şi câteva 
soluţii preinstalate) şi care este creat de producător sau de terţi, rulând pe afişaj. Posibilitatea 
de a tipări de pe smartphone-uri şi tablete este importantă în mediul de afaceri mobil din ziua 
de azi, iar administratorii vor aprecia compatibilitatea cu Driverul universal de imprimare 
Lexmark (eficientizează implementarea driverelor) şi Markvision Enterprise (pentru admin-
istrarea unui ansamblu de hardware mixt şi limitarea/interzicerea utilizării culorilor, printre 
altele). Pe planul ecologiei, imprimarea duplex automată standard contribuie la reducerea 
deşeurilor de hârtie, modul de economisire a tonerului creşte viaţa utilă a cartuşului, iar, 
conform producătorului, modul Eco reduce consumul de curent - toate acestea contribuie 
la reducerea costului de utilizare. Alte două funcţii redutabile sunt imprimarea de pe USB 
şi Estimarea acoperirii Lexmark, care îi informează pe utilizatori privind numărul de pagini 
imprimate ce poate fi acoperit de toner, fie sub formă de volum, fie procentuală.

Lexmark International Technology S.A. 
Case Postale 508
CH – 1215
Geneva 15 (Elveţia)

2013

Reprodus  cu  permisiunea  scrisă  a  Buyers  Laboratory  LLC.  Orice  reproducere  a  acestui  raport  fără  permisiunea  scrisă  a  Buyers  Laboratory  este  ilegală,  iar  
persoanele  care  încalcă  această  interdicţie  vor  fi  acţionate  în  instanţă.    ©   2013  Buyers    Laborator y    LLC.   Pentru  a  achiziţiona  materiale  republicate,  
luaţi  legătura  cu  BLI  la  numărul   info@buyerslab.com.



BUYERS LAB

BUYERS LAB
Premiul de excelenţă pentru vara lui 2013

BuyersLab.com

Despre Premiile BLI de excelenţă

Prin premiile sale bianuale de „Excelenţă”, BLI confirmă valoarea acelor produse care au demonstrat performanţe 
excepţionale la testările cuprinzătoare în laborator efectuate de BLI.

Premiile BLI se remarcă prin faptul că se bazează pe o serie de teste riguroase în laborator, care durează aproxi-
mativ două luni. Evaluarea include un test amănunţit de durabilitate, iar, în cadrul acestuia, fiecare unitate este 
supusă regimului de funcţionare maxim indicat de producător. Testul de durabilitate este unic între evaluările 
produselor de birou, BLI fiind cea mai calificată organizaţie de evaluare a fiabilităţii, un factor esenţial pentru 
cumpărători şi directori IT.

Printre celelalte atribute de performanţă evaluate se numără uşurinţa în utilizare, manipularea suporturilor media, 
productivitatea şi valoarea. Fiecare produs care a trecut testele de laborator BLI câştigă emblema „Recomandat” 
sau „Foarte recomandat” de la BLI, precum şi un „Certificat de fiabilitate” BLI şi poate concura la titlul de „Excelenţă” 
în domeniu. Prin urmare, un premiu de „Excelenţă” de la BLI este câştigat cu greu, iar directorii IT îl pot utiliza cu 
încredere pentru a se orienta în achiziţii.
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„Valoarea excelentă e un alt lucru pe care seria îl oferă din plin”, afirmă Schell. „De la performanţele excepţionale 
la testări şi până la seria de caracteristici extraordinare, Lexmark a arată că a înzestrat cu multă forţă şi 
funcţionalitate aceste două imprimante de desktop.”

„Familia de imprimante laser color CS510 de la Lexmark oferă numeroase capacităţi de la nivelul corporativ 
al gamei, cu o soliditate şi o calitate pe care Lexmark le-a propagat în josul ofertei sale de produse până la 
grupurile de lucru mici şi medii - totul într-un spaţiu compact”, afirmă Marty Canning, vicepreşedinte executiv 
şi preşedinte la Imaging Solutions and Services. În plus, capacităţile de redare şi de adaptare a culorilor la un 
produs A4 ca acesta nu îşi au egal în domeniu. Ne face plăcere să onorăm imprimanta Lexmark CS510 cu pre-
miul de „Excelenţă” de la BLI.”

BLI recomandă Lexmark CS510de pentru medii cu volum lunar de până la 5.000 de imprimări. Celălalt dispozitiv 
din familie, Lexmark CS510dte, este identic cu ruda sa apropiată, însă are o capacitate de hârtie standard egală 
cu 900 de coli (configuraţia „de” oferă 250 de coli).
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