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Toshiba lança 23 impressoras multifuncionais recém-projetadas 
  

As mais recentes impressoras multifuncionais projetadas  
para conectar, integrar e simplificar o local de trabalho 

 
IRVINE, Califórnia  (16 de maio de 2016) — A Toshiba America Business Solutions adiciona 

hoje cinco novas séries e-STUDIO™ à sua linha de impressoras multifuncionais (MFPs).   A 

nova linha de MFPs inclui três séries em cores (13 modelos) e duas séries monocromáticas  

(10 modelos) que começarão a ser comercializadas no terceiro trimestre deste ano.   

Os MFPs incorporam um conjunto de recursos recém-projetados para atender às 

necessidades de impressão, gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho de 

praticamente qualquer aplicação de negócios.  Os novos elementos de software e hardware, 

incluindo o novo processador da Intel®, uma interface de usuário personalizável em estilo 

tablet, uma plataforma de aplicativos incorporada e um alimentador de documentos para 

digitalização dúplex (DSDF), destacam o portfólio de produtos inovador da Toshiba.  Todos os 

recursos foram projetados para ajudar as empresas a operar com mais eficiência e economia e, 

ao mesmo tempo, aprimorar o fluxo de trabalho.   

Agora, com a inclusão do potente processador Intel® Atom™ multi-core, ficou ainda mais 

simples executar várias tarefas ao mesmo tempo e lidar com tarefas complexas, como os 

aplicativos integrados de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).  A plataforma de 

aplicativos incorporada permite que os MFPs usem aplicativos incorporados ou de terceiros e 

se conectem à nuvem com facilidade, de forma que os usuários móveis possam trabalhar de 

qualquer lugar. 
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A interface de usuário em estilo tablet com 9 polegadas da Toshiba possibilita uma 

experiência de usuário mais intuitiva.  A mais recente controladora e-BRIDGE™ Next, operando 

em sincronia com a interface de usuário, fornece flexibilidade para atender a qualquer 

particularidade do fluxo de trabalho dos usuários.   

"Nossa mais recente linha e-STUDIO é formada pelos MFPs mais inovadores e 

intuitivos que já criamos", afirmou Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America 

Business Solutions.   

"Compreendendo que cada setor tem necessidades exclusivas, nós integramos 

tecnologias avançadas e personalizáveis à nossa nova linha de MFPs de forma a atender às 

complexas demandas dos usuários de negócios de hoje."   

 A ferramenta de perfil de cores da controladora e-BRIDGE permite criar perfis para 

ajuste de cores em diferentes tipos de mídia e iluminação ou para correspondência com cores 

Pantone específicas.  O DSDF ajuda os usuários a concluir até mesmo os projetos mais 

desafiadores, com rendimento de 240 imagens por minuto e capacidade para até 300 folhas de 

uma vez.   

Os avançados modelos e-STUDIO da Toshiba oferecem um mecanismo mais durável e 

confiável para maximizar a disponibilidade e reduzir o custo total de propriedade.  Um novo e 

sofisticado visual em preto fosco completa o design inovador dos novos produtos, 

complementando os ambientes de negócios mais contemporâneos.   

Os mais recentes MFPs da Toshiba refletem o compromisso da empresa com um 

planeta mais sustentável.  Todos os 23 novos produtos atendem aos rigorosos critérios dos 

principais programas e padrões ambientais, como EPEAT® Gold, Restriction of Hazardous 

Substances (ou RoHS) e ENERGY STAR®.    

 

O novo portfólio de produtos em cores da Toshiba inclui:  

▪ Série e-STUDIO2500AC: dois modelos 

▪ Série e-STUDIO5005AC: cinco modelos 

▪ Série e-STUDIO7506AC: seis modelos 

 

A mais recente linha monocromática da Toshiba apresenta:  

▪ Série e-STUDIO5008A: seis modelos 

▪ Série e-STUDIO8508A: quatro modelos 
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Os novos produtos e-STUDIO da Toshiba terão preços a partir de US$ 5.339 e estarão 

disponíveis para compra no terceiro trimestre deste ano por meio dos revendedores 

autorizados da empresa.  Para mais informações sobre os produtos Toshiba, ou para encontrar 

um revendedor autorizado da Toshiba na sua área, visite www.business.toshiba.com. 

 
Clique para tweetar: Toshiba lança 23 impressoras multifuncionais recém-projetadas  
 
 
 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é subsidiária da Toshiba TEC Corporation, uma 

líder global em soluções de impressão para escritórios e soluções de varejo. A TABS fornece 

impressoras multifuncionais, serviços gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de 

todos os tamanhos nos Estados Unidos, no México, na América Central e na América do Sul.   

As premiadas copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, 

com a segurança exigida pelas empresas. Complementando as 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 e 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: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a 

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

Internacional e a Toshiba Business Solutions (TBS). 
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