
June 24, 2014 (IRVINE, California) 

A mais nova série e-STUDIO da Toshiba atende as necessidades de 
velocidade dos usuários 
Os recursos de mobilidade e segurança de próxima geração complementam o alto volume de saída de 
impressão dos produtos multifuncionais. 

Para organizações de qualquer tamanho que desejam um rendimento de impressão de alto volume, a 
Toshiba America Business Solutions, Inc. hoje revela sua série e-STUDIOTM557/657/757/857 de produtos 
multifuncionais (MFPs). 

Com uma resolução máxima de 2.400 x 600 pontos por polegada, a versão mais recente da premiada 
linha e-STUDIO da empresa oferece documentos monocromáticos nítidos em até 85 páginas por minuto. 
Com sua capacidade máxima de 7.600 folhas, a série e-STUDIO857 é capaz de manusear praticamente 
qualquer trabalho de impressão. Complementando a produtividade e as capacidades de qualidade de 
imagem excepcionais estão os principais recursos móveis, ecológicos e de segurança. 

Para aliviar a preocupação dos usuários finais e da equipe de TI, as mais novas MFPs da empresa 
incluem uma unidade de autocriptografia (SED) de 320 GB robusta que atende ao rigoroso padrão de 
processamento de informações federais 140-2 dos EUA. Ao obter essa validação, a mais nova série de 
impressoras da Toshiba pode ser usada em ambientes altamente regulados como instituições 
financeiras e instalações governamentais. Para maior segurança das informações adicionadas, os 
últimos modelos e-STUDIO da Toshiba incluem um recurso de segurança de cópias impressas, a fim de 
impedir a cópia de documentos confidenciais. 

Para os usuários que desejam imprimir e digitalizar remotamente, a mais recente série de MFPs da 
Toshiba incorpora o controlador e-BRIDGE™ de próxima geração oferecendo todos os benefícios de 
digitalização e impressão móvel e na nuvem para tablets e smartphones Apple® e Android™. 

Reforçando seu compromisso em criar e oferecer produtos e, ao mesmo tempo permitir a seus clientes 
demonstrarem sua gestão ambiental, a série e-STUDIO8571 conta com a classificação EPEAT. EPEAT é o 
sistema de classificação global definitivo para produtos eletrônicos mais verdes. Os produtos também 
atendem a rigorosa conformidade ambiental com a diretiva de restrição de substâncias perigosas 
(RoHS). 

Para reduzir mais a pegada de carbono dos usuários, a linha e-STUDIO da Toshiba integra plásticos 
reciclados em todo o seu chassi unindo o toner com baixa temperatura de fusão ao recurso Super Sleep 
Mode (modo de super-hibernação) - que reduz o consumo de energia a meros 1,5 watts. 

http://business.toshiba.com/usa/home.html


Por ser uma empresa ecológica, a Toshiba oferece aos clientes a reciclagem gratuita de toner, como 
parte do programa “Zero Waste to Landfill” (Resíduo zero para aterros). Por meio da parceria com a 
empresa de reciclagem Close the Loop, a Toshiba aceita todas as marcas de cartuchos de toner. Para 
apoiar mais sua iniciativa de Resíduo zero para aterros a Toshiba estabelece parceria com a Sims 
Recycling Solutions, reconhecida internacionalmente, permitindo a reciclagem apropriada de seus 
produtos e-STUDIO quando eles não estiverem mais operacionais. 

“Com o lançamento da série e-STUDIO857, todas as empresas, independentemente de seu porte, têm a 
capacidade de produzir impressão de alto volume, limitando o impacto ambiental asociado”, afirmou Bill 
Melo, Diretor-Executivo de Marketing da Toshiba America Business Solutions. “Além disso, elas ganham 
mais segurança e funcionalidade móvel aprimorada, permitindo que digitalizem e imprimam 
documentos em qualquer lugar.” 

A série e-STUDIO857 custa a partir de US$ 21.395 e está disponível para compra através dos 
distribuidores autorizados da Toshiba. Para obter mais informações sobre os produtos Toshiba ou 
localizar um revendedor autorizado Toshiba na sua região, visite o site www.business.toshiba.com. 
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usuários 

1. Somente os modelos e-STUDIO657/757/857 têm a classificação EPEAT.  

 
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, 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 elas impressas, em formato digital ou exibidas 
visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e produtos do mundo real - seja 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 
economizar custos, proteger informações e reduzir seu impacto ambiental. E, se tem uma coisa que 
todas as empresas e o nosso planeta podem usar agora, 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. 

 

http://business.toshiba.com/media/downloads/about/CloseTheLoop_%20SpecSheet.pdf
http://www.business.toshiba.com/
http://ctt.ec/TcfNL
http://ctt.ec/TcfNL
http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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