
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
Siga a Toshiba:              Contato de mídia: 
Facebook: www.facebook.com/ToshibaCopiers                   Rick Havacko 
Twitter: @ToshibaMPS          Toshiba America Business Solutions, Inc. 
YouTube: youtube.com/toshibacopiers                        (949) 462-6094       
Blog: business.toshiba.com/blog    Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
RSS Feed: http://business.toshiba.com/rss-news.jsp 
 
Sala de imprensa:  
http://business.toshiba.com/usa/about/press  

 
A nova série e-STUDIO1207 da Toshiba combina velocidade e desempenho  

     
Os mais recentes produtos multifuncionais da empresa são projetados  

para impulsionar a produtividade corporativa  
 

IRVINE, Calif. (2 de março de 2015)  — Para atender às necessidades de departamentos com altos 

volumes e ambientes de produção moderada, a Toshiba America Business Solutions, Inc. lança hoje 

sua série e-STUDIO™ 907/1057/1207.  Combinando uma ampla variedade de opções de velocidade e 

desempenho, a mais recente adição da Toshiba à linha e-STUDIO é capaz de satisfazer as 

necessidades de produção de documentos de praticamente qualquer organização, principalmente das 

grandes empresas.     

 Fornecendo até 120 páginas por minuto, o e-STUDIO1207 conclui os mais sofisticados 

trabalhos de impressão e cópia sem demora.  Um alimentador dúplex de passagem única processa 

originais para cópia ou digitalização para arquivo ou e-mail com a velocidade de 120 originais por 

minuto (opm) em apenas um lado e 200 opm em frente e verso.  Todos os três modelos da nova linha 

da Toshiba combinam uma velocidade de aquecimento de 3,5 minutos com tempo de saída da 

primeira cópia em até 4 segundos. 

 Os usuários vão apreciar a resolução superior do produto de 1.200 x 1.200 pontos por 

polegada (ppp), produzindo sempre imagens e textos nítidos. A série e-STUDIO1207 inclui o Adobe 

PostScript 3 original, requisito essencial ao mundo da impressão digital devido à sua comprovada 

consistência entre o que o criador do documento vê na tela e a saída impressa.      

Com sua coleção de opções avançadas de finalização — como um finalizador para 100 folhas 

com opções de livreto de 80 páginas e unidade aparadora, uma unidade multidobra e uma unidade de 

inserção com duas bandejas — a série e-STUDIO1207 é perfeitamente adequada a uma ampla 

variedade de tipos de trabalho.   
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Para atender com eficácia às demandas de produção das empresas, esses modelos combinam uma 

capacidade de papel máxima de 13.500 folhas com um robusto ciclo de serviço mensal de 1 milhão de 

impressões.   

Para facilitar o uso, os novos produtos multifuncionais da Toshiba apresentam um visor LCD de 

10 polegadas com a tecnologia de toque deslizante predominante em smartphones e tablets.   

Para aumentar ainda mais a facilidade de uso, os usuários podem acessar o teclado do painel no caso 

de tarefas com volumes expressivos de texto.   

Para diminuir a preocupação com potenciais perdas de dados, a série e-STUDIO1207 vem por 

padrão com um conjunto de recursos de segurança proeminentes, incluindo substituição e criptografia 

de dados e autenticação de usuários.  Como resultado da incorporação em todos os novos produtos 

da série e-STUDIO do que há de mais recente em funcionalidade de segurança, os usuários são 

capazes de manter seus valiosos dados com mais eficiência.  

Além disso, os produtos multifuncionais da Toshiba cumprem o compromisso da empresa de 

reduzir o impacto ambiental, atendendo à rigorosa diretiva de restrição de substâncias perigosas 

(RoHS).  Por seguir o padrão de eficiência energética do Departamento de Energia e da Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a série e-STUDIO1207 recebeu também a certificação 

ENERGY STAR®.  

Sendo uma empresa com responsabilidade ecológica, a Toshiba oferece reciclagem gratuita de 

toner por meio de seu programa “Zero Waste to Landfill” (Resíduo zero para aterros sanitários). Por 

meio da parceria com a empresa de reciclagem Close the Loop, a Toshiba aceita todas as marcas de 

cartuchos de toner.  Para apoiar ainda mais as iniciativas de sustentabilidade dos clientes, a Toshiba 

permite aos usuários reciclar adequadamente seus produtos e-STUDIO quando são retirados de 

operação.   

“Com a disponibilidade da nossa série e-STUDIO1207, estamos fornecendo a nossos clientes 

produtos com nível de produção de alto desempenho para acompanhar o atual cenário econômico”, 

disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions.  "Esses novos 

modelos oferecem o que há de mais recente em tecnologia e recursos para proporcionar a nossos 

clientes de maior porte uma clara vantagem competitiva.”    

A série e-STUDIO1207 tem preço a partir de US$ 35.500 e está disponível para compra nos 

distribuidores autorizados da Toshiba.  Para obter mais informações sobre os produtos Toshiba ou 

localizar um revendedor autorizado na sua região, acesse o site www.business.toshiba.com. 

Clique para tweetar: A nova série e-STUDIO1207 da Toshiba combina velocidade e desempenho  
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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 da Fortune Global 500 e a oitava maior 

empresa de equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o 

gerenciamento do conteúdo da sua empresa vai muito além de simplesmente fazer cópias.  

Ele abrange o gerenciamento de informações, quer sejam impressas, em formato digital ou 

exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e produtos do mundo real — sejam 

os nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIO™ ou a inovadora linha de sinalização digital 

Ellumina™ — para satisfazer todas as suas necessidades de gerenciamento de conteúdo.  Ajudamos 

você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu impacto ambiental.  E se existe algo que 

pode ser útil hoje, para todas as empresas e para 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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