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Pacotes de punção da impressora multifuncional para desktop  

 
Funcionalidade e versatilidade atendem às necessidades de impressão corporativa e de trabalho 

remoto 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 30 de março de 2021 – A Toshiba America Business Solutions 

revela hoje sua impressora multifuncional (MFP) robusta e compacta e-STUDIO™409S, 

permitindo que o pessoal corporativo e de trabalho remoto simplifiquem os fluxos de trabalho de 

documentos enquanto otimiza seu espaço de trabalho.    

 

Combinando a potência e a funcionalidade de uma MFP de tamanho carta (A4) completo, o 

sistema para desktop da Toshiba imprime e copia até 42 páginas por minuto. Uma tela sensível 

ao toque colorida intuitiva de 2,8 polegadas simplifica ainda mais a impressão, cópia, 

digitalização e fax. A implementação de uma arquitetura de segurança de última geração ajuda a 

proteger as informações durante o trabalho remoto ou corporativo.   

 

O alimentador de documentos dual-scan padrão (DSDF) no STUDIO409S também permite que 

os usuários digitalizem em até 96 páginas monocromáticas e 42 coloridas por minuto.  
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Uma gaveta de 250 folhas comporta papel carta e ofício para acomodar várias tarefas. A gaveta 

opcional de 550 folhas da MFP oferece aos profissionais a flexibilidade de realizar tarefas que 

exigem mais papel. Um bypass integrado de 100 folhas é ideal para imprimir papel timbrado e 

outros materiais especiais.            

 

"Nosso sistema mais recente apresenta às empresas uma MFP altamente versátil, adequada para 

profissionais que trabalham no escritório ou em casa”, disse o vice-presidente da Toshiba 

America Business Solutions, Bill Melo. "A e-STUDIO409S inclui todos os recursos esperados 

de um dispositivo A4, além de ser compacta o suficiente para caber em uma mesa."    

       

Impressão móvel da Toshiba 

 

O suporte da MFP da AirPrint® e da Mopria® agiliza a impressão com o smartphone ou tablet. A 

impressão e a digitalização da e-STUDIO409S em dispositivos móveis também é fácil com o 

uso do aplicativo e-BRIDGE™ Print & Capture do sistema compatível com o Apple® iOS e o 

Android™.     

 

A e-STUDIO409S tem um preço inicial de US$ 571,00 e está disponível para compra por meio 

de revendedores autorizados da Toshiba. Para mais informações sobre os produtos da Toshiba ou 

para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba perto de você, acesse 

www.business.toshiba.com. 

 

Clique para tuitar: Pacotes de punção da impressora multifuncional para desktop  

 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de 

trabalho que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de 

trabalho reconhecidos pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, 

México e América Central e América do Sul.   
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A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, 

serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. A Toshiba se concentra continuamente 

nos clientes e comunidades que atende, tem um compromisso com a sustentabilidade e é 

reconhecida como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis do Wall Street Journal. Para saber 

mais, visite business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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