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Lexmark серија CS510
Најбољи A4 ласерски штампач у боји  
за мале радне групе

„Lexmark CS510de је изузетно поуздан и једноставан за коришћење“, рекао је помоћник 
редактора у BLI Карл Шел. Са уграђеном Lexmark Solutions Framework апликацијом, 
„зеленим“ функцијама и, у програму Lexmark Markvision Enterprise, контролама приступа, 
организације поседују алатке које ће им помоћи да прошире функционалност и да још 
више смање непотребне трошкове. Због ових и још много других разлога, Lexmark CS510 
серија је освојила BLI „Избор“ за лето 2013. за „Најбољи A4 ласерски штампач у боји за 
мале радне групе“, на основу перформанси горепоменуте „de“ конфигурације.

У традиционалном смислу, Lexmark CS510de се лепо показао. Рече виши техничар за 
тестирање у BLI, Тони Масери, „Уређај пружа квалитет слике који је идеалан за интерне 
презентације и маркетиншке материјале за краткорочне кампање. Забележио је брза 
времена прве штампе из режима мировања током ноћи, као и из спремног режима, 
тако да је јасно да може да испуни захтеве малих радних група.“  Велики капацитет 
RAM меморије и опциони чврсти диск од 160+-GB, уз прилагодљиви Lexmark e-Task 
интерфејс, који поседује интуитивни систем менија побољшан флешом захваљујући 
којем је прегледање и штампање преко контролне табле једноставно, само додају на 
вредности овог пакета.

Али то није све за Lexmark серију CS510. Отворена платформа омогућава организацијама 
да преузимају софтвер који штеди време и новац (садржана су и поједина унапред 
инсталирана решења), а који је развио сам произвођач или други и који се покрећу на 
дисплеју. Подршка за штампање за паметне телефоне и таблет уређаје је значајно у 
данашњем мобилном пословном свету, док ће администраторима пријати компатибилност 
са универзалним управљачким програмом за Lexmark штампаче (поједностављује 
примену управљачких програма) и програмом Markvision Enterprise (за управљање 
мноштвом разног софтвера и за ограничавање/забрану, између осталог, коришћење 
боја). На фронту животне средине, стандардна двострана штампа доприносе смањењу 
утрошка папира, режим уштеде тонера продужава радни век тонер касета и, према 
произвођачу, еколошки режим Eco-mode смањује утрошак енергије - све то смањује 
укупан трошак рада. Још две јаке додатне функције јесу штампа са USB-а и Lexmark 
Coverage Estimator, који обавештава кориснике о количини/проценту покрића тонера на 
штампаним страницама.
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О наградама BLI „Избор“

Двапут годишње је време за награде Избор („Pick“), BLI у свакој категорији одаје посебно признање 
производима који су понудили најбоље перформансе током опсежних лабораторијских тестова компаније BLI.

BLI награде су јединствене јер су засноване на ригорозном удару лабораторијских тестова који трају отприлике 
два месеца. Процена укључује опсежан тест издржљивости, а током једног његовог дела, сваки уређај ради 
при максималном радном циклусу произвођача. Тест издржљивости компаније BLI је јединствен у проценама 
канцеларијских производа и на јединствен начин квалификује BLI да оцењује поузданост, који представља 
критички фактор за купце и директоре у ИТ сектору.

Међу осталим атрибутима перформанси који се оцењују налазе се и једноставност коришћења, руковање 
медијима, продуктивност и корист. Сваки производ који успешно прође лабораторијске тестове компаније BLI 
добија BLI знак „Препорука“ или „Изузетна препорука“ и BLI „Сертификат поузданости“ и квалификује се као 
кандидат за „Избор“. Стога, BLI „Избор“ је тешко заслужена награда којој купци и директори у ИТ сектору могу 
да верују и која им може представљати водич при одлучивању о набавкама.
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„Невероватна вредност је још једна ствар коју ова серија има у изобиљу“, рекао је Шел. „Од сјајног 
учинак приликом тестирања до блиставог скупа функција, Lexmark је свакако упаковао много снаге и 
функционалности у ова два стона штампача,“

„Породица Lexmark CS510 ласерских штампача у боји пружа бројне могућности на нивоу компаније са 
издржљивошћу и квалитетом које је Lexmark увео у своје линије производа како би досегнуо до малих и 
средњих радних група — све у компактном отиску“, рекао је Марти Кенинг, извршни потпредседник компаније 
Lexmark и председник компаније Imaging Solutions and Services. Сем тога, штампање боја и могућности 
упаривања за A4 производ као што је овај је без преседана у овој делатности. Задовољство нам је што је 
Lexmark CS510 серија почаствована овом изванредном BLI-овом наградом „Избор“.

BLI свесрдно препоручује Lexmark CS510de за окружења са месечним обимом до 5.000 примерака. Други 
уређај ове породице, Lexmark CS510dte, је идентичан свом рођаку осим што има стандардни капацитет 
папира од 900 листова (конфигурација „de“ има 250 листова).
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