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Série Lexmark CS820
Impressora a Cores Departamental 
Excepcional

“A série Lexmark CS820 oferece algumas das velocidades mais rápidas que 
eu já vi em nosso laboratório até o momento”, disse Rich Holloway, Técnico 
de Testes da BLI. “Além disso, os usuários podem esperar o máximo tempo de 
atividade graças à excelente confiabilidade, à manutenção de rotina simples, 
a um projeto de consumíveis em separado e a toners de rendimento ultra-alto 
– tudo isto significa que os usuários não terão de se preocupar em trocar os 
suprimentos tão frequentemente como com dispositivos da concorrência.”

“A série Lexmark CS820 dá aos usuários de negócios exatamente o que 
precisam — excelente qualidade de imagem, velocidades rápidas e um design 
intuitivo que reduz o tempo da curva de aprendizagem e aumenta a produtividade 
do trabalhador”, disse a Diretora de Análise de Produto de Equipamentos de 
Escritório da BLI, Marlene Orr. “Ainda melhor é o fato de que a série CS820 
oferece um custo de propriedade surpreendentemente baixo, economizando 
para os usuários de altos volumes uma média de 40 por cento ou mais em três 
anos.”

A Série Lexmark CS820 – Prêmio Pick 
“Impressora a Cores Departamental Excepcional” 
atribuído pela BLI – para a temporada de testes 
de Inverno de 2016 oferece...

• Imagens com cores vibrantes, texto 
nítido e linhas suaves.

• Desempenho de 1.ª classe na maioria 
dos testes de velocidade da BLI.

• Conjunto de recursos robustos, 
painel de controle com tela de toque 
com menus intuitivos e capacidade 
de impressão de arquivos do 
Microsoft Office a partir de um pen 
drive USB.

• Baixo custo de propriedade para 
ambientes com volumes de 
impressão médios a altos.
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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 produtos 
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 
energética 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 a concluir. 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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