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Série Lexmark CS725
Excepcional impressora a cores para PMEs

“A Série Lexmark CS725 é a escolha perfeita para pequenas e médias empresas”, 
diz Marlene Orr, Diretora de Análise de Equipamentos para Escritório da BLI. “Ao 
contrário das impressoras monofuncionais, a CS725 apresenta uma tela sensível 
ao toque, que simplifica a navegação, aliada a flexíveis opções de impressão para 
dispositivos móveis, uma incrível velocidade e um robusto conjunto de recursos. 
Tudo isso, associado a um reduzido custo total de propriedade, representa um 
valor difícil de ser batido.”

“Além do excepcional desempenho geral, com perfeita segurança, a Série Lexmark 
CS725 também proporciona um trabalho de alta qualidade, com apresentação 
profissional, quer no modo colorido ou no monocromático”, afirma Tony Maceri, 
Técnico Sênior de Testes. “A qualidade das imagens é expressiva, com cores 
vibrantes, linhas de texto claras e bem definidas, o que a torna ideal para a vasta 
gama de trabalhos de cunho empresarial.”

A Série Lexmark CS725, ganhadora do prêmio 
Pick “Excepcional Impressora a Cores para PMEs”, 
atribuído pela BLI para a temporada de testes do 
verão de 2016, oferece...

•	 Uma consistente proposta de 
valor, com excelente nível de 
desempenho geral e recursos, 
por um reduzido custo total de 
propriedade.

•	 Imagens de expressiva qualidade, 
que não se limitam a simplesmente 
atender às necessidades gerais dos 
ambientes de escritório.

•	 Um intuitivo painel de controle 
sensível ao toque, recurso incomum 
em impressoras monofuncionais.

•	 Vasta gama de opções de 
mobilidade, incluindo Apple 
AirPrint, Google Cloud Print e, 
opcionalmente, NFC/Wireless Direct.
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Sobre os Prêmios Pick da BLI

Duas vezes por ano e com a atribuição dos seus Prêmios Pick, a BLI distingue os produ-
tos de cada categoria com os desempenhos mais marcantes em seus exaustivos testes 
de laboratório. Seus prêmios de Conquistas Excepcionais reconhecem os produtos ou 
as capacidades que se destacam por atributos como inovação, utilidade, eficiência ener-
gética ou valor.

Os prêmios da BLI são independentes na medida em que se baseiam em uma bateria 
rigorosa de testes de laboratório que demora cerca de dois meses para serem concluí-
dos. A avaliação inclui um teste extensivo de durabilidade, durante o qual uma parte de 
que cada unidade é executada no ciclo de funcionamento máximo do fabricante. O teste 
de durabilidade da BLI é único entre as avaliações de produtos de escritório e qualifica 
exclusivamente a BLI para avaliar a confiabilidade, um fator crítico para os compradores 
e diretores de TI.

Outros atributos de desempenho avaliados incluem a facilidade de uso, o manuseio do 
dispositivo, a produtividade e o valor, entre outros. Cada produto que passa com sucesso 
no teste de laboratório da BLI ganha o selo Recomendado ou Altamente Recomendado 
da BLI e um Certificado de Confiabilidade da BLI; os melhores desempenhos de cada 
produto qualificam-se como candidatos ao Prêmio Pick. Consequentemente, um Pick 
da BLI é um prêmio árduo de se ganhar. Este é um prêmio no qual os compradores e 
diretores de TI podem confiar para tomarem suas decisões de aquisição.
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