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Toshiba anuncia linha de impressoras multifuncionais ricas em recursos 

 

Novos produtos atendem às aplicações empresariais da atualidade  

     

LAKE FOREST, Califórnia (4 de setembro de 2018) — a Toshiba America Business Solutions 

anuncia hoje três novas séries e-STUDIO™ para complementar seu premiado conjunto de 

impressoras multifuncionais (MFPs). A nova linha de MFPs recém-lançada pela Toshiba inclui 

sete modelos em cores e seis monocromáticos, produzindo até 50 páginas por minuto para 

atender a praticamente qualquer aplicação de impressão, gerenciamento de documentos e 

fluxo de trabalho necessária para as empresas de hoje.   

 A interface de usuário (IU) Elevate™ personalizável permite que os clientes tirem 

proveito de um produto totalmente ajustado para atender aos seus requisitos exclusivos. Para 

aprimorar a eficiência e a produtividade gerais das organizações, a interface Elevate viabiliza 

fluxos de trabalho com documentos e tarefas comuns com o simples pressionar de um botão.    

 Além disso, os MFPs da linha e-STUDIO da Toshiba combinam o processador Intel® 

Atom™ multi-core com recursos de segurança de última geração.   
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A adesão ao Hard Copy Device Protection Profile (HCD-PP), a mais recente certificação de 

segurança adotada pela National Information Assurance Partnership (NIAP) e pelos Common 

Criteria Test Laboratories, ajuda a garantir que todas as operações de digitalização, cópia, fax 

e impressão de documentos digitais usando MFPs Toshiba cumpram padrões rigorosos de 

garantia da segurança. Os produtos da Toshiba também oferecem suporte à autenticação por 

NFC, um protocolo de segurança adotado pela comunidade de dispositivos móveis que 

simplifica o login para usuários de diversos dispositivos Android™. 

“A mais recente oferta de produtos da Toshiba reflete nosso compromisso contínuo de 

fornecer às organizações as impressoras multifuncionais mais seguras e ricas em recursos do 

setor, para que possam lidar de forma eficaz e econômica com as aplicações de impressão de 

documentos e fluxo de trabalho da atualidade”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing 

da Toshiba America Business Solutions. “Esses novos MFPs são os mais seguros, 

personalizáveis e ecológicos que nós já produzimos até hoje.” 

O mais recente portfólio de produtos da Toshiba afirma o compromisso da empresa com 

um planeta mais sustentável. Todos os 13 novos produtos da empresa atendem aos rigorosos 

critérios dos principais programas e padrões ambientais, como EPEAT® Gold, Restriction of 

Hazardous Substances (ou RoHS) e ENERGY STAR®.   

 

O novo portfólio de produtos em cores da Toshiba inclui: 

Série e-STUDIO2510AC: dois modelos 

Série e-STUDIO5015AC: cinco modelos 

 

O novo portfólio de produtos monocromáticos da Toshiba inclui:  

e-STUDIO5018A: seis modelos 

 

Os novos produtos e-STUDIO da Toshiba têm preços a partir de US$ 5.339 e já estão 

disponíveis para compra por meio dos revendedores autorizados da empresa.  Para mais 

informações sobre os produtos Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da 

Toshiba na sua área, visite www.business.toshiba.com. 

 

 

 

 

 

http://www.business.toshiba.com/
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) fornece impressoras multifuncionais, serviços 

gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos 

Estados Unidos, no México, na América Central e na América do Sul.  As premiadas 

copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a 

segurança exigida pelas empresas.  

Complementando suas ofertas de hardware, a empresa 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 Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software  

e os serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas  

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. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com. 
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