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e-STUDIO507 da Toshiba recebe elogios da Buyers Laboratory  
     

Fonte respeitada do setor reconhece a confiabilidade, a qualidade de impressão  
e os recursos de segurança excepcionais do multifuncional  

 
IRVINE, Califórnia (4 de maio de 2015) — Devido ao excelente desempenho nos rigorosos 

testes da Buyers Laboratory LLC (BLI), o e-STUDIO™507 da Toshiba America Business 

Solutions, Inc. foi avaliado como Altamente Recomendado pelo destacado provedor 

independente de informações analíticas.   

Após a conclusão de três meses de testes árduos por parte da BLI, que incluíram teste 

de estresse com 150.000 impressões, os avaliadores da empresa de análises ficaram 

especialmente impressionados com a confiabilidade, a qualidade de impressão e a ampla 

gama de recursos avançados de segurança do produto da Toshiba.  O e-STUDIO507 teve 

avaliação positiva em 13 das principais categorias de teste da BLI, incluindo facilidade de uso, 

conjunto de recursos, utilitários administrativos e valor.   

“Demonstrando confiabilidade excepcional, com qualidade de imagem e facilidade geral 

de uso acima da média, o Toshiba e-STUDIO507 mereceu ser avaliado como Altamente 

Recomendado pela BLI”, comentou Kaitlin Pendagast, editora de pesquisas da BLI. “Os 

usuários podem contar com esse dispositivo para produzir impressões de alta qualidade, já que 

ele conquistou a classificação máxima da BLI em várias das principais categorias de qualidade 

de imagem.  A facilidade de uso dos recursos de aprimoramento, incluindo um painel de 

controle bem projetado que permite aos usuários o acesso com um toque a modelos 

armazenados das configurações mais usadas, mantém os funcionários produtivos.”  
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Com resolução de até 2.400 x 600 pontos por polegada, o MFP da Toshiba produz documentos 

nítidos, adequados tanto para apresentações quanto para o uso diário.  O e-STUDIO507 

incorpora ainda a unidade de autocriptografia (SED) de 320 GB própria da Toshiba, que atende 

ao rigoroso padrão de processamento de informações federais 140-2 dos EUA, fazendo dele o 

MFP ideal para qualquer empresa que deseje reforçar a segurança dos dados. 

O premiado MFP da empresa oferece também uma gama de benefícios de impressão e 

digitalização móvel e na nuvem para smartphones e tablets Apple® e Android™ por meio do 

aplicativo e-BRIDGE™ Print & Capture da Toshiba, destinado àqueles que desejam imprimir e 

digitalizar em trânsito.   

“Receber essa notável avaliação de uma destacada empresa de análises que cria e 

implementa padrões seguidos por todos os fabricantes do nosso setor é uma grande honra 

para toda a equipe da Toshiba”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba 

America Business Solutions.  “Essa distinção é, na verdade, resultado do esforço de todos os 

envolvidos na engenharia, no desenvolvimento, nas vendas e no marketing do nosso  

e-STUDIO507.”    

Clique para tweetar: e-STUDIO507 da Toshiba recebe elogios da Buyers Laboratory  
 
  
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. é uma empresa 

independente da Toshiba Corporation, componente da Fortune Global 500 e oitava maior fabricante de 

equipamentos eletrônicos integrados do mundo. A TABS fornece soluções de impressão, digitalização e 

cópia, serviços gerenciados de documentação e sinalização digital para empresas de todos os 

tamanhos. 

As premiadas copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, 

com a segurança exigida pelas empresas. Complementando suas ofertas de hardware, a Toshiba 

oferece um conjunto completo de serviços de fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, 

incluindo o Encompass™, seu aclamado programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass 

permite que os clientes reduzam o volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a 

eficiência energética.  

As ofertas de sinalização digital do Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital estáticas e interativas. A TABS 

fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação e 

gerenciamento de projetos, bem como financiamento para soluções que envolvem desde uma única tela 

até as maiores arenas e estádios.  
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A TABS é composta por cinco divisões: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a Divisão 

de Produtos de Toner, a Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, a Divisão Internacional e a 

Toshiba Business Solutions (TBS), subsidiária integral da TABS, que opera uma rede de concessionárias 

de equipamentos de escritório localizadas em todos os Estados Unidos. 

 

Sobre a Buyers Laboratory LLC 

A Buyers Laboratory LLC (BLI) é o principal provedor mundial independente de serviços e 

informações analíticas para o setor de gerenciamento de documentos e de processamento digital de 

imagens. Há mais de 50 anos, compradores confiam na BLI para ajudá-los a identificar pontos fortes e 

fracos dos produtos e tomar as melhores decisões de compra. Os profissionais de produtos, marketing e 

vendas do setor consultam a BLI devido à excelência de sua inteligência sobre concorrência e do seu 

direcionamento sobre desenvolvimento de produtos, posicionamento competitivo e apoio a marketing e 

canais de vendas. Usando os serviços do centro de soluções da BLI e o bliQ, baseado na Web,  

40.000 profissionais em todo o mundo criam comparações detalhadas de soluções de hardware e 

software de mais de 15.000 produtos, incluindo especificações abrangentes, resultados de desempenho 

e classificações dos inigualáveis relatórios de testes ambientais, de soluções e de laboratório da BLI, 

resultado de meses de avaliações práticas em seus laboratórios nos EUA e no Reino Unido. Os serviços, 

também disponíveis através de dispositivos móveis, incluem uma ampla biblioteca de relatórios de testes 

da BLI, uma galeria de imagens, literatura rara de fabricantes e ferramentas valiosas para configurar 

produtos e para calcular o custo total de propriedade (TCO) e o consumo anual de energia. A BLI 

também oferece consultoria e serviços de testes sob contrato, que ajudam os fabricantes a desenvolver 

e comercializar produtos e consumíveis aprimorados. 
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