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Produtos Toshiba e-STUDIO conquistam o principal padrão ambiental do mundo  

     
Dez produtos multifuncionais da Toshiba conquistam a exclusiva classificação EPEAT Ouro  

na categoria de eletrônicos 

 
IRVINE, Califórnia (9 de junho de 2015) – A Toshiba America Business Solutions, Inc. 

anunciou hoje que dez de seus produtos multifuncionais (MFPs) da linha e-STUDIO™ 

conquistaram o principal padrão ambiental na categoria de eletrônicos, a classificação EPEAT 

Ouro.  A classificação EPEAT Ouro representa o mais valorizado padrão na categoria de 

eletrônicos mais ecológicos, com as opções Prata e Bronze sendo outros níveis definidos pelo 

Green Electronics Council, uma organização do Oregon que administra o sistema de 

classificações.  O EPEAT é o sistema global de classificação definitivo para produtos 

eletrônicos mais ecológicos. 

Atualmente, 39 produtos Toshiba e-STUDIO reconhecidos pelo setor estão em 

conformidade com os dois principais padrões ambientais EPEAT (Ouro e Prata).  O sistema de 

classificação EPEAT avalia o posicionamento ambiental de um produto eletrônico em áreas 

como reciclabilidade, redução/eliminação de materiais tóxicos, conservação de energia, 

embalagem e consumíveis.  Os produtos conquistam a classificação Bronze ao atenderem a 

mais de 24 critérios obrigatórios. Os dispositivos que conquistam as classificações Prata ou 

Ouro atendem a um número adicional de critérios opcionais. 

“Parabenizo a Toshiba American Business Solutions por conquistar o mais alto padrão 

ambiental na categoria de eletrônicos, a classificação EPEAT Ouro”, disse a deputada federal 

Mimi Walters. 
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Para conquistar a classificação EPEAT Ouro, um dispositivo de imagem precisa atender 

a todos os 33 critérios obrigatórios e a pelo menos 75% dos 26 critérios opcionais.  Até hoje, 

apenas 20% de todos os produtos de imagem registrados no EPEAT alcançaram a 

classificação Ouro. 

“A Toshiba continua a crescer na liderança global de produtos com o anúncio de seus 

mais recentes dispositivos classificados como EPEAT Ouro”, afirmou Robert Frisbee, CEO do 

Green Electronics Council. “Um produto classificado como EPEAT Ouro representa o que há de 

melhor em liderança ambiental. Conquistar essa classificação mostra a dedicação da Toshiba 

na área de excelência ambiental.” 

O sistema EPEAT é usado como requisito ambiental para compras por governos de oito 

países, incluindo os Estados Unidos, e está integrado a centenas de contratos municipais, 

educacionais, de saúde e de TI corporativa no mundo todo.  Os critérios de avaliação foram 

desenvolvidos ao longo de quatros anos, em um processo de consenso que envolveu centenas 

de representantes dos setores ambiental, governamental, de pesquisa e de fabricação. 

 “Toda a equipe da Toshiba — desde o pessoal de P&D e engenharia, até vendas e 

marketing — está genuinamente entusiasmada com o grande número de MFPs da linha  

e-STUDIO que estão conquistando a classificação EPEAT Ouro”, afirmou Tom Walter,  

vice-presidente de distribuição e vendas aftermarket da Toshiba America Business Solutions, 

Inc. “Em complementação aos benefícios ecológicos inerentes que os clientes recebem ao 

comprar nossos produtos com registro EPEAT, as empresas obtêm economias de custo 

significativas. Além disso, considerando que nossa empresa tem como princípio manter e 

proteger um planeta saudável e sustentável, é imperativo que nossos produtos conquistem o 

mais rigoroso padrão ecológico do mundo.” 

Os seguintes produtos Toshiba têm classificação EPEAT Ouro: 

e-STUDIO™207L e-STUDIO™557 

e-STUDIO™307 e-STUDIO™657 

e-STUDIO™357 e-STUDIO™757 

e-STUDIO™457 e-STUDIO™857 

e-STUDIO™507 e-STUDIO™257 
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Sobre o EPEAT 

O EPEAT é o sistema global de classificação definitivo para produtos eletrônicos mais 

ecológicos. O registro inclui o maior número de produtos da mais ampla variedade de fabricantes e 

abrange o maior número de países. O EPEAT combina critérios rigorosos e abrangentes de desenho, 

produção, consumo energético e reciclagem, realizando verificações contínuas e independentes em 

relação às afirmações dos fabricantes. Mais de 533 milhões de produtos com registro EPEAT foram 

vendidos no mundo todo desde 2006, resultando em benefícios ambientais significativos. 

  

O EPEAT foi desenvolvido ao longo de um processo de consenso entre partes interessadas e é 

administrado pelo Green Electronics Council, uma organização sem fins lucrativos sediada em Portland, 

Oregon. Saiba mais em epeat.net.  

 

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, 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 suas 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 ou 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. 

A TABS é composta por cinco divisões: Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, 

Divisão de Produtos de Toner, Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, Divisão Internacional 

e Toshiba Business Solutions (TBS), uma subsidiária integral da TABS que opera uma rede de 

revendedores de equipamentos de escritório localizados em todos os Estados Unidos. 
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