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Serija Lexmark CS510
Odličen barvni laserski tiskalnik A4  
za majhne delovne skupine

»Lexmark CS510de je zelo zanesljiv in ga je preprosto uporabljati,« je povedal pomočnik 
urednika BLI Carl Schell. Organizacije bodo z vgrajenim sklopom rešitev Lexmark, »zele-
nimi« funkcijami in nadzorom dostopa Lexmark Markvision Enterprise pridobile orodja, 
ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem širjenju funkcionalnosti in zmanjševanju stroškov. To 
je le nekaj številnih razlogov, zakaj je Lexmark CS510 prejel nagrado za izbor (»Pick«) 
poletja 2013 pri BLI kot »Odličen barvni laserski tiskalnik A4 za majhne delovne skupine« 
na podlagi učinkovitosti delovanja omenjene konfiguracije »de«.

V tradicionalnih funkcijah se je Lexmark CS510de zelo dobro izkazal. Višji tehnik za 
preskuse BLI, Tony Maceri, je rekel: »Naprava zagotavlja kakovost slike, ki je idealna 
za predstavitve znotraj podjetja in hitra trženjska gradiva. Časi prvega natisa po nočnem 
mirovanju in v načinu pripravljenosti so bili kratki, zato je očitno, da zmore zadovoljiti 
zahteve majhne delovne skupine.« Vrednost kompleta povečuje velika količina pom-
nilnika RAM in izbirni 160 GB trdi disk, skupaj s prilagodljivim vmesnikom Lexmark e-Task 
z intuitivnim bliskovnim sistemom menijev, ki omogoča preprosto ogledovanje in izvajanje 
tiskalnih opravil na nadzorni plošči.

Lexmark CS510 pa se ne ustavi pri tem. Odprta platforma, ki deluje na napravah z zaslo-
nom na dotik omogoča organizacijam prenos programske opreme drugih proizvajalcev, ki 
prihranijo čas in denar. Podpora za tiskanje s pametnih telefonov in tablic je v današnjem 
mobilnem poslovnem svetu še kako pomembna, skrbniki pa bodo cenili združljivost z uni-
verzalnim gonilnikom za tiskanje Lexmark (učinkovitejše uvajanje gonilnika) ter Markvision 
Enterprise (za upravljanje nabora različne strojne opreme in omejevanje/prepovedo-
vanje porabe barve). Z vidika okolja je treba omeniti, da standardni samodejni dupleks 
zmanjšuje porabo papirja, način varčevanja s tonerjem podaljša uporabnost tonerskih 
kartuš, izdelovalec tudi trdi , da način Eco zmanjša porabo energije – vse to pa pripomore 
k  manjšemu skupnemu strošku lastnika. Pomembni sta tudi funkciji tiskanja s pogona 
USB in Lexmark Predvidevanje Pokritosti, ki uporabnike obvesti o količini/odstotku pokri-
tosti  natisnjenih strani.
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O nagradah izbora BLI

Družba BLI s svojimi nagradami »Pick« dvakrat letno podeli posebna priznanja izdelkom v posameznih kat-
egorijah, ki so na obsežnih laboratorijskih preizkusih v družbi BLI prikazali najbolj izjemne zmogljivosti.

Nagrade BLI izstopajo, ker temeljijo na množici strogih laboratorijskih preizkusov, ki trajajo približno dva meseca. 
V to ocenjevanje je vključen tudi obsežen preizkus vzdržljivosti, v katerem vsaka enota nekaj časa deluje pri 
najvišji obremenitvi, kot jo navede proizvajalec. Ta preizkus vzdržljivosti v ostalih ocenjevanjih pisarniških izdel-
kov ni prisoten, zato je družba BLI edina primerna za podajanje ocen zanesljivosti, kar je izredno pomemben 
dejavnik za kupce in vodje oddelkov IT.

Ostale ocenjevane lastnosti so med ostalim tudi preprostost uporabe, delo z mediji, storilnost in vrednost. Vsak 
izdelek, ki uspešno prestane laboratorijske preizkuse družbe BLI, prejme oznako družbe BLI »Recommended« 
(priporočeno) ali »Highly Recommended« (močno priporočeno) ter certifikat zanesljivosti družbe BLI »Certificate 
of Reliability«, najboljši izdelki pa prejmejo oznako »Pick« (izbor). Zato je nagrada BLI »Pick« težko prislužena 
nagrada, ki ji kupci in vodje oddelkov IT lahko zaupajo pri sprejemanju boljših odločitev za nakupe.

John Lawler, glavni izvršni 
direktor

Anthony F. Polifrone, glavni 
direktor

John Donnelly, direktor, BLI 
International

Joe Douress, glavni vodja 
trženja

Daria Hoffman, glavna urednica

Dr. Simon Plumtree, glavni 
urednik za Evropo

Lynn Nannariello, pomočnica 
glavne urednice

Tracie Hines, višja urednica, oddelek 
analitičnih poročil

Jamie Bsales, višja urednica

za izdelke, oddelek rešitev

George Mikolay, višji urednik za 
izdelke, večnamenske naprave A3

Marlene Orr, višja urednica za 
izdelke, tiskalniki in večnamenske 
naprave A4

Lisa Reider, višja urednica za 
izdelke, optične bralnike in okoljske 
funkcije

Carl Schell, pomožni urednik

Dan DiGiacomo, pomožni 
urednik

Priya Gohil, pomočnica 
urednika

Jessica Schiffenhaus, 
raziskovalna urednica

David Sweetnam, vodja 
evropskega oddelka za 
raziskave in laboratorijsko delo

Pete Emory, vodja oddelka 
laboratorijskega preskušanja

Martin Soane, vodja 
evropskega laboratorija

Pia Beddiges, vodja oddelka za 
konkurenčnost

T.R. Patrick, grafični urednik

Anthony Marchesini, direktor 
oddelka IT

BUyERS LABORATORy LLC  •  Severna Amerika  •  Evropa  •  Azija

»Vrednost glede na ceno je lastnost, v kateri ta serija briljira,« je dejal Schell. »Lexmark je v ta namizna 
tiskalnika zapakiral res veliko moč in funkcionalnost, od odličnega delovanja pri preizkušanju do čudovitega 
nabora funkcij.«

»Družina barvnih laserskih tiskalnikov Lexmark CS510 nudi številne funkcije za podjetja, robustnost in kako-
vost, ki jo je družba Lexmark na svojih proizvodnih linijah prilagodila, tako da so dostopni majhnim in srednje 
velikim delovnim skupinam – vse to v kompaktni obliki,« je povedal Marty Canning, namestnik izvršnega 
direktorja in direktor Imaging Solutions and Services. Poleg tega je kakovost izpisa in ujemanja barv za 
izdelke, namenjene tiskanju na A4 formatu, edinstvena v tej industriji. Veseli smo, da je serija Lexmark 
CS510 prejela priznanje v obliki nagrade za izbor BLI.«

BLI zelo priporoča Lexmark CCS510de za okolja z mesečno količino tiskanja do 5.000 natisov. Druga 
naprava v tej družini, Lexmark CS510dte, je enaka, le da je standardna zmogljivost njenega predala za papir 
900 listov (konfiguracija »de« drži 250 listov).
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