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Lexmark CS510 Serisi
Küçük Çalışma Grupları için  
Üstün A4 Renkli Yazıcı

BLI Yardımcı Editörü Carl Schell şöyle söyledi: “Lexmark CS510de son derece güvenilir 
ve kullanımı kolaydır”. Lexmark gömülü Çözümler Çerçevesi, ‘çevre dostu’ özellikler ve 
Lexmark Markvision Enterprise’daki erişim kontrolleri ile, kurumlar artık işlevselliklerini 
artırmak ve bilançoda görülen zarar hanesini çok daha azaltmak konusunda kendilerine 
yardımcı olacak araçlara sahip. Bu ve daha birçok nedenden dolayı, Lexmark CS510 
Serisi, söz konusu “de” yapılandırması performansı esas alınarak, “Küçük Çalışma 
Grupları için Üstün A4 Renkli Yazıcı” sınıfında BLI 2013 Yazı “Pick” ödülünü kazandı.

Geleneksel bakış açısıyla, Lexmark CS510de çok hoş bir görüntü sergiledi. BLI Üst Düzey 
Test Teknisyeni Tony Maceri şöyle söyledi: “Bu ünite, şirket içi sunumlar ve kısa pazarlama 
materyalleri için ideal bir görüntü kalitesi sunuyor. Uyku modundan ve hazır modundan 
hızlı ilk sayfa çıkış süresi de kaydetmiş olup, böylece küçük çalışma gruplarının taleplerini 
karşılayabileceğini açıkça göstermektedir.”  Pakete, kontrol panelinden görüntüleme 
ve yazdırma işlerini kolaylaştıran etkileşimli bir flaş genişletmeli menü sistemine sahip 
özelleştirilebilir Lexmark e-Task arayüzü ile birlikte, yüksek bir RAM kapasitesi ve isteğe 
bağlı bir 160+-GB sabit sürücü ilave edilmiştir.

Ancak Lexmark CS510 Serisi bununla da kalmamıştır. Açık platform kurumların, ekranda 
çalıştırılmak üzere, üreticilerce veya üçüncü taraflarca geliştirilen zamandan ve paradan 
tasarruf sağlayan yazılımları (bazı ön yüklenmiş çözümler bulunmaktadır) indirmelerine 
olanak sağlar. Akıllı telefonlardan ve tabletlerden yazdırma desteği günümüzün mobil iş 
dünyası için önem arz ederken, yöneticiler Lexmark Üniversal Yazıcı Sürücüsü (sürücü 
dağıtımını düzenler) ve Markvision Enterprise (diğer şeyler arasında, renk kullanımını 
sınırlandırmak/yasaklamak ve karışık bir donanım filosunu yönetmek için) ile sağlanan 
uyumluluğu takdir edecektir. Çevresel açıdan, standart otomatik çift yönlü yazdırma 
kağıt israfının azaltılmasına katkıda bulunarak, toner tasarruf modu toner kartuşlarının 
ömrünü uzatarak ve üreticiye bağlı olarak Eco (Ekonomi) modu güç tüketimini azaltarak, 
hep birlikte TCO’nun azaltılmasına yardımcı olurlar. Diğer iki önemli özellik ise, USB’den 
yazdırma ve kullanıcıları yazdırılan sayfaların toner kapsamı miktarı/yüzdesi ile ilgili olarak 
bilgilendiren Lexmark Coverage Estimator’dır.
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BLI Pick Ödülleri Hakkında

BLI; “Pick” ödülleriyle yılda iki kez BLI kapsamlı laboratuvar testlerinde her kategoride en üstün performansı 
sağlayan ürünlere özel tanınma sağlar.

BLI’nın ödülleri, tamamlanması yaklaşık iki ay süren bir dizi sıkı laboratuvar testine dayandığından tamamen 
bağımsızdır. Değerlendirmeye, bir bölümünde her birimin üreticinin maksimum görev döngüsünde çalıştırıldığı 
geniş kapsamlı dayanıklılık testi de dahildir. BLI’nın dayanıklılık testi; ofis ürün değerlendirmelerinde rakipsizdir. 
Müşteriler ve IT direktörleri için çok önemli bir faktör olan güvenilirliği değerlendirmede BLI’yı eşsiz bir şekilde 
yetkin kılar.

Değerlendirilen diğer performans özelliklerinin arasında kullanım kolaylığı, ortam kullanımı, verimlilik ve değer 
bulunmaktadır. BLI laboratuvar testini başarıyla geçen her ürün, BLI’nın “Önerilir” veya “Yüksek Derecede 
Önerilir” damgası ile birlikte bir BLI “Güvenirlilik Belgesi” kazanır ve “Pick” ödülü en iyi performans ürünü olarak 
değerlendirilir. Sonuç olarak; bir BLI “Pick” ödülü, müşterilerin ve IT direktörlerinin satın alma kararlarını daha 
iyi yönlendiren, güvenebilecekleri zor kazanılan bir ödüldür.

John Lawler, CEO

Anthony F. Polifrone, Sorumlu 
Müdür

John Donnelly, Sorumlu Müdür, 
BLI International

Joe Douress, Pazarlama Kurulu 
Başkanı

Daria Hoffman, Sorumlu Editör

Dr. Simon Plumtree, Avrupa 
Sorumlu Editör

 Lynn Nannariello, Yardımcı Sorumlu 
Editör

Tracie Hines, Kıdemli Editör, 
Rekabetçi Analiz Raporları

Jamie Bsales, Kıdemli Ürün Editörü, 
Çözümler

George Mikolay, Kıdemli Ürün 
Editörü, A3 MFP’ler

Marlene Orr, Kıdemli Ürün Editörü, 
Yazıcılar ve A4 MFP’ler

Lisa Reider, Kıdemli Ürün Editörü, 
Tarayıcılar ve Çevre İle İlgili

Carl Schell, Yardımcı Editör

Dan DiGiacomo, Yardımcı 
Editör

Priya Gohil, Yardımcı Editör

Jessica Schiffenhaus, Araştırma 
Editörü

David Sweetnam, Avrupa 
Araştırma ve Laboratuvar 
Hizmetleri Başkanı

Pete Emory, Laboratuvar Testi 
Yöneticisi

Martin Soane, Avrupa 
Laboratuvar Yöneticisi

Pia Beddiges, Rekabetçi 
Sistemler Yöneticisi

T.R. Patrick, Sanat Yönetmeni

Anthony Marchesini, IT 
Yönetmeni

BUYERS LABORATORY LLC  •  Kuzey Amerika  •  Avrupa  •  Asya

Schell şöyle söyledi: “Şaşırtıcı bir değer, bu ürün, bu seride sunulanlardan bambaşka bir şey”. “Testlerdeki 
muazzam performanstan mükemmel özellik setine kadar, Lexmark bu iki masaüstü yazıcıya kesinlikle çok 
fazla güç ve işlevsellik sıkıştırmış.”

İdari başkan vekili ve Görüntüleme Çözümleri ve Hizmetleri başkanı Marty Canning şöyle söyledi: “Lexmark’ın 
CS510 renkli lazer yazıcı ailesi, küçük ve orta ölçekli çalışma gruplarına hitap etmek üzere ürün yelpazeleriyle 
getirmiş olduğu sağlamlık ve kalite ile birlikte, tamamı kompakt bir alanda olmak üzere, çok sayıda kurumsal 
düzeyde özellik sunuyor”. Ayrıca, bunun gibi bir A4 ürün için renkli çıktı ve renk eşleştirme özellikleri sektörde 
benzersizdir. Lexmark CS510 Serisinin BLI’nın bu saygın ‘Pick’ ödülü ile onurlandırılmasından dolayı son 
derece mutluyuz.”

BLI, aylık hacmi 5.000 baskıya kadar olan ortamlar için Lexmark CS510de’yi öneriyor. Bu ürün ailesindeki 
diğer aygıt olan Lexmark CS510dte, 900 yapraklık standart kağıt kapasitesi (“de” yapılandırmasında bu 
kapasite 250 yapraktır) haricinde, kardeşiyle aynı özelliklere sahiptir.
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