
August 06, 2014 (IRVINE, California) 

A linha mais recente de e-STUDIO da Toshiba ganha o prêmio 
Editor's Choice Award da Better Buys for Business 
Novos equipamentos de impressão homenageados por especialistas independentes ao superar em 
desempenho os demais produtos multifuncionais monocromáticos. 

Ao superar em desempenho os produtos multifuncionais monocromáticos (MFPs) de outros fabricantes 
em uma análise comparativa, a série e-STUDIOTM507, recém-lançada pela Toshiba America Business 
Solutions, Inc., vence o prêmio Editor's Choice Award da Better Buys for Business em junho/julho. 

Os analistas da firma independente de pesquisa de equipamentos de escritório ficaram entusiasmados 
com esta linha de equipamentos de impressão, líder no setor em termos de recursos de mobilidade e 
segurança. Impressionou-os especialmente a unidade de autocriptografia (SED) de 320 GB, proprietária 
da série e-STUDIO507, que atende a rigorosa norma de processamento de informações federais 140-2 
dos Estados Unidos. Os especialistas setoriais da Better Buys for Business destacaram também o 
conjunto de benefícios para impressão e escaneamento via mobilidade ou nuvem ao usarem, nos tablets 
e smartphones Apple® iOS e AndroidTM, o app e-BRIDGETM de captura e impressão Print & Capture da 
Toshiba, além dos recursos normais do AirPrint da Apple. 

Após ver as demais ofertas atuais de produtos multifuncionais monocromáticos, a nossa equipe de 
analistas ficou muito bem impressionada com a vasta quantidade de recursos de segurança e mobilidade 
na nuvem apresentada na nova série e-STUDIO507 da Toshiba", comentou Melissa Pardo-Bunte, editora 
da Better Buys for Business. "Embora os produtos da empresa incluam o que há de mais recente em 
tecnologia de próxima geração, ficamos surpresos ao saber que a empresa manterá a mesma estrutura 
de preços dos seus produtos anteriores". 

A Better Buys for Business é uma das maiores especialistas do país em produtos de equipamentos para 
escritório e não aceita nenhuma publicidade para ajudar a manter a sua independência.  A coleção mais 
recente de impressoras da Toshiba equipará os donos de empresas de pequeno e médio porte (PME) 
com produtos de alto desempenho e um design compacto e duradouro. 

Alcançando velocidades de até 50 páginas por minuto, o acréscimo mais recente da linha premiada e-
STUDIO da empresa dará às organizações a flexibilidade de lidar com tarefas de pequeno e grande 
volume de impressão. 

Ao refletir a dedicação da empresa às questões sociais e ambientais, os produtos recém-lançados da 
Toshiba apresentam certificado EPEAT. EPEAT é o sistema de classificação global definitivo para 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html


produtos eletrônicos mais verdes. Além disso, a série e-STUDIO507 cumpre o disposto na rigorosa 
norma ecológica RoHS (Diretrizes de restrição ao uso de substâncias perigosas). 

"Trabalhamos muito para desenvolver produtos que atendam as necessidades e aspirações dos nossos 
clientes", declarou Bill Melo, diretor de marketing da Toshiba America Business Solutions. "Receber este 
prêmio acentua a importância da segurança e mobilidade no ambiente de trabalho hoje em dia. É uma 
honra receber esta homenagem de uma organização tão respeitada como a Better Buys for Business." 

Clique para Tweet: A linha mais recente de e-STUDIO da Toshiba ganha o prêmio Editor's Choice Award 
da Better Buys for Business. 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, a oitava maior empresa de equipamentos eletroeletrônicos do 
mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu conteúdo de negócios vai além de fazer 
cópias. Abrange a administração de informações, sejam impressas, em formato digital ou exibidas 
visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e produtos do mundo real - apresentando 
nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIOTM ou a inovadora linha de assinatura digital 
ElluminaTM - para lidar com todas as suas necessidades de administração de conteúdo. Ajudamos você a 
reduzir custos, proteger informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe algo que pode ser útil 
agora para todas as empresas e o nosso planeta é conseguir fazer mais com menos. Para obter mais 
informações sobre as soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, 
visite o site www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Better Buys for Business 
Better Buys for Business é uma equipe experiente de analistas de equipamentos de escritório que 
proporciona análises objetivas de produtos às empresas, ajudando-as a tomar decisões de compras 
embasadas para todos os tipos de equipamentos de escritório. Better Buys for Business examina todos 
os anos centenas de produtos relativos a equipamentos de escritório. Ela também ficou conhecida por 
seu prêmio Editor's Choice Award, concedido ao mais recente equipamento de escritório que apresente 
o nível mais elevado de desempenho e proporcione o maior valor em determinada categoria. Para obter 
mais informações visite o site http://www.betterbuys.com. 
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