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Toshiba expande linha de produtos monocromáticos e-STUDIO  
para pequenas e médias empresas  

 
Os produtos multifuncionais da empresa, com tamanho A3, combinam desempenho e economia 

  
IRVINE, Califórnia (30 de setembro de 2015) — A Toshiba America Business Solutions, Inc. 

anunciou hoje seus novíssimos produtos multifuncionais monocromáticos (MFPs), e-STUDIO™2309A e 

e-STUDIO™2809A. As mais recentes adições à aclamada linha de produtos monocromáticos  

e-STUDIO da empresa de Irvine, na Califórnia, permitem que proprietários de pequenas e médias 

empresas gerenciem suas necessidades de impressão, cópia, digitalização e fax de forma econômica. 

Com uma gama de recursos padrão e opcionais em um chassi robusto e compacto, os MFPs 

com tamanho A3 da Toshiba são capazes de lidar com quase todos os trabalhos de impressão, sejam 

eles de grande ou pequeno porte. Com uma resolução de 2.400 x 600 dpi e produção de até  

28 páginas por minuto (ppm) em tamanho carta, o e-STUDIO2309A e o e-STUDIO2809A criam textos 

nítidos e claros, com a rapidez que os profissionais vão apreciar.   

Para empresas que buscam reduzir a utilização de papel e otimizar espaço nos documentos, 

os dispositivos de impressão incorporam uma unidade duplexadora automática para impressão fluida 

em frente e verso. Nos dois modelos, a velocidade de digitalização de documentos coloridos atinge  

22 ppm, permitindo o envio eletrônico de materiais em cores vibrantes.                

Combinando tempo reduzido de aquecimento de 18 segundos e tempo de produção da 

primeira cópia inferior a sete segundos, os dois MFPs da Toshiba são capazes de produzir impressões 

rapidamente. A capacidade padrão de 350 folhas – com espaço para 1.700 folhas por meio do 

acréscimo de mais gavetas para papel – torna os produtos adequados para virtualmente qualquer 

ambiente de escritório.   
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Para complementar a conectividade de rede padrão, os MFPs e-STUDIO oferecem suporte a  

802.11 b/g/n opcional, para operar em qualquer ambiente sem fio.   

Funcionários em trânsito, levando dispositivos móveis de uma reunião para outra, vão adorar o 

aplicativo móvel e-BRIDGE™ Print & Capture, que possibilita a usuários de aparelhos Apple® iOS e 

Android™ digitalizar e imprimir nos MFPs da Toshiba, sem conexão com fio.    

Os modelos e-STUDIO da Toshiba cumprem o compromisso da empresa de reduzir o impacto 

ambiental e, ao mesmo tempo, atender à rigorosa diretiva de restrição de substâncias perigosas - ou 

RoHS. Os MFPs da Toshiba seguem o padrão de eficiência energética do Departamento de Energia e 

da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e também receberam o certificado  

ENERGY STAR®.  

“Nossos equipamentos e-STUDIO2309A e e-STUDIO2809A oferecem aos clientes produtos 

monocromáticos econômicos, cheios de recursos e com design compacto, que são complementos 

ideais ao parque de impressoras que eles já possuem,” disse Bill Melo, diretor executivo de marketing 

da Toshiba America Business Solutions. “A funcionalidade robusta dos nossos novos produtos atende, 

de forma conveniente, às necessidades de gerenciamento de conteúdo de grupos de trabalho 

individuais e pequenas empresas.”   

Os equipamentos e-STUDIO2309A e e-STUDIO2809A podem ser adquiridos nos distribuidores 

autorizados da Toshiba, com preços a partir de US$ 2.595 e US$ 2.995. Para mais informações sobre 

os produtos Toshiba, ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba na sua área, visite 

www.business.toshiba.com. 

Clique para tweetar: Toshiba expande linha de produtos monocromáticos e-STUDIO para pequenas e 

médias empresas  
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Sobre a Toshiba America Business Solutions 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions (TABS) 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 as 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 oferece 

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.  

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). 
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