
December 30, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba recebe o prêmio Editor's Choice da Better Buys for 
Business 
A série e-STUDIO857 da Toshiba é premiada por recursos de segurança e mobilidade de próxima 
geração no segmento de produtos de alto volume. 

Pela implementação de recursos líderes de segurança e mobilidade em sua mais recente série de 
produtos multifuncionais (MFPs) e-STUDIOTM557/657/757/857 de alta saída, a Toshiba America 
Business Solutions, Inc. conquistou o prêmio Editor's Choice de outubro/novembro da Better Buys for 
Business. 

Como resultado da integração de tal funcionalidade inovadora em toda a sua mais recente linha de MFPs 
de alta velocidade, a série e-STUDIO de gerenciamento de conteúdo superou produtos monocromáticos 
de outros fabricantes em testes comparativos. Analistas da empresa independente de pesquisa de 
equipamentos de escritório elogiaram especialmente a capacidade da unidade de autocriptografia (SED - 
Self-Encrypting Drive) desses produtos por atenderem ao padrão federal de processamento de 
informações (FIPS - Federal Information Processing Standard) 140-2 dos EUA. Por haver alcançado essa 
validação extremamente rigorosa, a série e-STUDIO857 da Toshiba pode ser usada em ambientes 
altamente regulamentados, tais como instituições financeiras e instalações do governo. 

Os analistas do laboratório da Better Buys for Business ficaram igualmente impressionados com o 
controlador e-BRIDGETM de próxima geração desses produtos, que fornece aos clientes da Toshiba todos 
os benefícios da impressão e da digitalização em nuvem e móveis com o uso de smartphones e tablets 
Apple® e AndroidTM. 

"Após o teste de uma ampla gama de produtos multifuncionais monocromáticos, ficou claro que a série 
e-STUDIO857 da Toshiba tem desempenho melhor que o dos concorrentes e supera as nossas próprias 
expectativas quanto aos seus MFPs de alto desempenho consistente", disse Melissa Pardo-Bunte, editora 
da Better Buys for Business.  "Apreciamos as atualizações contínuas que a Toshiba adota em toda sua 
linha de MFPs e ficamos particularmente impressionados com as SEDs, que atendem ao padrão federal 
de processamento de informações 140-2 dos EUA, e com seus aplicativos de impressão móvel." 

"Toda a equipe da Toshiba - desde vendas e marketing, até engenharia e operações - está orgulhosa por 
ter recebido esse prêmio", disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business 
Solutions. "Apesar de a série e-STUDIO857 ser relativamente nova, temos observado uma grande 
aceitação dos produtos pelos clientes em todos os mercados verticais." 

http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO857&site=usa&color=Orange
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Com resolução máxima de 2.400 x 600 dpi, a atual edição da linha e-STUDIO, líder da indústria, oferece 
documentos monocromáticos nítidos em até 85 páginas por minuto. Com capacidade máxima para 7.600 
folhas, a série e-STUDIO857 é capaz de processar praticamente qualquer trabalho de impressão. 

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 
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 Better Buys for Business 
A 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. A 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, concedido ao mais recente equipamento de escritório com o nível mais 
elevado de desempenho e o maior valor em determinada categoria. Para obter mais informações, acesse 
http://www.betterbuys.com. 
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