
July 21, 2014 (IRVINE, California) 

A linha mais recente de e-STUDIO da Toshiba integra desempenho 
com um design elegante 
Produtos multifuncionais monocromáticos e em cores, compactos e cheios de recursos. 

Para as empresas de pequeno e médio porte (PMEs) em busca de produtos multifuncionais (MFPs) 
monocromáticos e em cores para desktop sem sacrificar o desempenho, a Toshiba America Business 
Solutions, Inc. lançou hoje os seus produtos e-STUDIO™287csl/347csl e e-STUDIO477sl. 

Ao incorporar tecnologia LED de ponta à arquitetura otimizada dos seus equipamentos, esta mais 
recente adição à linha premiada e-STUDIO da Toshiba oferece ao pessoal de escritório uma qualidade de 
imagem impressionante e a nitidez de texto que procuram. Os novos modelos e-STUDIO287csl/347csl 
produzem cópias de cores vibrantes em velocidades de até 35 páginas por minuto (ppm), enquanto o  
e-STUDIO477sl imprime até 49 ppm em preto e branco. 

Os mais recentes produtos e-STUDIO da Toshiba também incorporam a tecnologia e-BRIDGE™ de 
próxima geração para o que há de mais moderno em funcionalidade de digitalizando e impressão móvel 
e na nuvem, além de outros utilitários de gerenciamento encontrados nos modelos de maior porte da 
empresa. Os usuários também vão usufruir o funcionamento silencioso dos produtos. 

Aliviando as preocupações com segurança enquanto aumenta sua conformidade, a equipagem de 
impressão da empresa adota um conjunto de características importantes que proporciona um nível 
excepcional de proteção de dados que atende as rigorosas exigências do Departamento de Defesa dos 
EUA. Entre estes elementos dignos de nota, inclui-se a unidade de autocriptografia (SED) com 
invalidação automática de dados, uma exclusividade da Toshiba que atende a norma de processamento 
de informações federais 140-2 dos Estados Unidos. A inclusão deste componente praticamente elimina a 
possibilidade de alguém acessar os dados na unidade, caso tentem removê-los e instalá-los em outros 
dispositivos. Para segurança adicional, os novos modelos e-STUDIO incluem a função Secure PDF, 
proprietária da empresa, que permite aos usuários usar senhas para proteger documentos confidenciais. 

Para as PMEs que pretendem operar mais econômica e ecologicamente, os novos dispositivos de 
impressão da Toshiba acoplam um toner de baixa temperatura de fusão e um modo de aguardar Super 
Sleep Mode para reduzir o consumo de energia para meros 1,5 watts enquanto permanecerem nessa 
configuração. 

Para ajudar os clientes a reduzirem ainda mais sua pegada de carbono, a Toshiba proporciona 
reciclagem gratuita do toner através do seu programa de Zero Waste to Landfill “resíduo zero em 
aterros sanitários”. Em decorrência da sua parceria com Close the Loop, a Toshiba aceita e recicla todas 
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as marcas de consumíveis de toner usados. Quando os MFPs da empresa não estiverem mais em 
funcionamento, a Toshiba permite a reciclagem adequada de seus produtos por meio de sua colaboração 
com a Sims Recycling Solutions, de renome internacional. Para economia adicional de energia, a Toshiba 
oferece o seu EncompassTM Relatório Verde e de Avaliação, de renome no setor, que dará aos usuários um 
conhecimento abrangente sobre sua pegada de carbono relacionada à impressão, além de propor 
soluções capazes de ajudar na redução do impacto ambiental. 

“Nossos produtos e-STUDIO recém-lançados são ideais para organizações que buscam equipamentos A4 
de confiança para uma variedade de necessidades de impressão no escritorio”, segundo Bill Melo, 
diretor de marketing da Toshiba America Business Solutions. “Como estes modelos utilizam a nossa 
poderosa plataforma de controle e-BRIDGE, os usuários receberão nos seus desktops os mesmos níveis 
de desempenho dos nossos dispositivos de maior porte.” 

O equipamento e-STUDIO477sl monocromático mais recente da Toshiba está disponível por US$ 2.599, 
enquanto os preços dos dois novos produtos em cores da empresa, o e-STUDIO287csl/347csl, começam 
em US$ 2.899. Os equipamentos de impressão da Toshiba recentemente introduzidos, bem como seus 
demais modelos e-STUDIO cheios de recursos, poderão ser adquiridos através dos distribuidores 
autorizados da empresa. Para obter mais informações sobre os produtos da empresa ou localizar um 
revendedor Toshiba autorizado na sua área, visite o site www.business.toshiba.com. 
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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 Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu 
conteúdo de negócios vai além de fazer cópias. Abrange a administração de informações, 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-STUDIO™ ou a 
inovadora linha de assinatura digital Ellumina™ - para lidar com todas as suas necessidades de 
administração de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu 
impacto ambiental. E, se existe algo que pode ser útil agora para todas as empresas e o nosso planeta, é 
conseguir fazer mais com menos. Para obter 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. 
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