
December 09, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba faz parceria com a empresa D3 de tecnologia LED 
Toshiba incorpora conjunto de telas LED da D3 em sua linha Ellumina. 

Com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar sua oferta de serviços de sinalização digital ElluminaTM, a 
Toshiba America Business Solutions, Inc anunciou hoje sua parceria com a D3 LED, LLC (D3), uma 
empresa global de tecnologia que projeta, desenvolve e fabrica telas LED sob medida e produtos de 
mídia digital. 

Na qualidade de integrante mais recente da linha Toshiba Ellumina, os clientes podem agora incorporar 
todo o conjunto de telas LED expansíveis da D3 - incluindo a oferta mais recente de produtos da 
empresa de mídia digital para aplicações em ambientes internos e externos. As telas LED da D3 recém-
divulgadas destinam-se a eventos esportivos e de entretenimento, templos, instituições de ensino e 
governamentais, varejistas e outros segmentos de mercado vertical. 

O portfólio de projetos premiados da D3 abrange todo o mundo, e a empresa é particularmente famosa 
por suas telas LED icônicas "Spectaculars" da praça Times Square em Nova York. As telas da D3 
encontram-se atualmente em uso por grandes marcas varejistas, como a Disney Store, a Express, a 
Uniqlo e a Gap, por famosas emissoras, como a ABC e a Fox, pelo programa "Today Show" da NBC e por 
vários eventos esportivos e de entretenimento.  
 
"Ao buscar um parceiro para telas LED, visamos empresas na vanguarda da inovação em mídia digital", 
declarou Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions. "Combinado 
com a tecnologia avançada inerente a toda a sua linha LED, o impacto positivo que os produtos da 
empresa estão causando em outras organizações demonstra a abordagem da D3 focada no cliente e é um 
modelo que combina bem com a nossa linha Ellumina." 

"A equipe da D3 tem o prazer de fazer parte dessa parceria com a Toshiba e de apresentar a seus 
clientes nossa tela LED inovadora e nossas soluções de mídia digital", afirmou George Pappas, parceiro 
de gerenciamento da D3. "Estamos entusiasmados por colaborar com a Toshiba para em conjunto 
identificarmos as necessidades de tecnologia e de produtos de nossos mercados e clientes em comum." 

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, uma empresa da Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o gerenciamento do 
conteúdo da sua empresa vai muito além de simplesmente fazer cópias. Abrange a administração de 
informações, quer sejam impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as 

http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/services.html
http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://www.d3led.com/


principais soluções e produtos do mundo real - apresentando nossos premiados produtos 
multifuncionais e-STUDIOTM ou a inovadora linha de assinatura digital ElluminaTM - para atender a todas 
as suas necessidades de gerenciamento de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger 
informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe algo que possa ser útil agora, para todas as 
empresas e o nosso planeta, é conseguir fazer mais com menos. Para 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. 

Sobre a D3 LED, LLC (D3) 
A D3 é uma empresa global de tecnologia que projeta, desenvolve e fabrica telas LED (light emitting 
diode - diodo emissor de luz) sob medida e soluções de iluminação para aprimorar experiências com 
mídias digitais. Com sede em Rancho Cordova, na Califórnia, e escritórios internacionais localizados na 
Austrália, Europa, Nova Zelândia, Cazaquistão e Oriente Médio, a D3 possui um portfólio mundial de 
projetos destacados e é famosa por suas telas LED icônicas "Spectaculars" da praça Times Square em 
Nova York. Para obter mais informações, consulte www.D3LED.com. 
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