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Série Lexmark CX860
Excepcional Impressora Multifuncional a Cores 
para Departamentos

“Com sua incrível funcionalidade, a Lexmark CX860 tem um valor imbatível para 
grandes grupos de trabalho”, afirmou Marlene Orr, Diretora de Análise de Equipa-
mentos para Escritório, da BLI. “Por um preço reduzido, mesmo na comparação 
com máquinas A4, os usuários empresariais podem obter funcionalidade em nível 
A3. O equipamento inclui uma interface em estilo tablet que permite a impressão 
de arquivos Microsoft Office e PDF, entre outros, diretamente de seu painel de con-
trole. Além disso, oferece suporte a mídias pesadas e papéis de alta qualidade. 
Tudo isso, mais uma estrutura de soluções incorporadas e suporte nativo para 
Kofax TotalAgility, além de poderosa solução de captura, fazem da Lexmark CX860 
um equipamento em condições de fazer frente a produtos A3, mas por um preço 
muito inferior.”

“Ficamos absolutamente impressionados com o elevado nível de confiabilidade 
da Lexmark CX860, tanto do ponto de vista do desempenho como dos recursos,” 
disse Tony Maceri, Técnico Sênior de Testes. “A funcionalidade de escaneamento, 
em particular, se sobressai; o equipamento inclui um sensor de alimentação múlti-
pla que detecta sobreposição de folhas, além de recurso padrão de DSPF e OCR, 
que pode ser executado diretamente no dispositivo, bem como escaneamento e 
cópia de margem a margem. Ademais, a Lexmark CX860 foi mais rápida que a 
média em todos os testes de escaneamento. Ela superou a velocidade de outras 
do grupo na maioria dos testes de impressão e foi também mais rápida do que a 
média em muitos testes de cópia. E a alta qualidade da saída impressa vai além 
de simplesmente atender às necessidades dos ambientes de escritório em geral.”

A Série Lexmark CX860, ganhadora do prêmio Pick 
“Excepcional Impressora Multifuncional a Cores 
para Departamentos”, atribuído pela BLI para a 
temporada de testes do verão de 2016, oferece...

•	 Valor excepcional, com 
funcionalidades e tratamentos de 
mídias que rivalizam com máquinas 
A3, tudo por um reduzido custo 
total de propriedade.

•	 Extraordinária funcionalidade de cópia 
e escaneamento, incluindo um intuitivo 
painel de 10" sensível ao toque.

•	 Flexível suporte para impressão em 
dispositivos móveis, incluindo Apple 
AirPrint, Google Cloud Print, NFC/
Wireless Direct opcional e diversas 
opções de aplicativos de mobilidade.

•	 Robusto desempenho em termos 
de produtividade em todos os 
modos testados.
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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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