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Lançamento na linha e-STUDIO da Toshiba  
é ideal para pequenas e médias empresas  

    
Produto multifuncional acessível amplia a linha atual de modelos compatíveis com tamanho A3  

 
IRVINE, Califórnia (9 de março de 2016) — A Toshiba America Business Solutions lançou 

hoje a mais recente adição à sua reconhecida linha de produtos multifuncionais (MFP), o  

e-STUDIO™2803AM. O novo modelo, que oferece suporte para tamanho A3, proporciona a 

proprietários de pequenas e médias empresas (PMEs) a velocidade e o conjunto de recursos 

de que precisam para gerenciar com êxito suas atividades de cópia e impressão em rede.  

 Os profissionais apreciarão a excelente resolução de 2.400 x 600 dpi e a capacidade de 

produção de 28 páginas por minuto (ppm) em tamanho carta para relatórios monocromáticos 

claros e nítidos, bem como para a ampla gama de impressões e cópias que eles produzem 

diariamente. Além disso, a capacidade do produto para digitalização de documentos em cores 

(até 22 ppm) vem atender àqueles que buscam enviar por meio eletrônico documentos 

deslumbrantes em prazos restritos.   

Os funcionários ficarão satisfeitos também com os 18 segundos de aquecimento e com 

a produção da primeira cópia em menos de sete segundos. A opção de uma gaveta para papel 

que possibilita o máximo de 600 folhas equipa PMEs e grupos de trabalho pequenos com mídia 

suficiente para concluir praticamente qualquer tarefa de impressão do dia a dia.  

Além disso, a inclusão de uma unidade duplexadora automática para impressão em 

frente e verso permite que as empresas economizem papel e operem de forma mais 

sustentável. O e-STUDIO2803AM da Toshiba também cumpre a rigorosa diretiva de restrição 

de substâncias perigosas (RoHS) e recebeu o certificado ENERGY STAR®.   
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“O e-STUDIO2803AM oferece a um preço acessível a velocidade e a funcionalidade de 

que pequenos grupos de trabalho precisam em um MFP monocromático”, disse Bill Melo, 

diretor executivo de marketing da Toshiba America Business Solutions. “O e-STUDIO2803AM 

satisfaz as necessidades dessa base muito importante de clientes.”  

O e-STUDIO2803AM tem preço a partir de US$ 2.195 e está disponível para compra 

nos distribuidores autorizados da Toshiba. 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: Lançamento na linha e-STUDIO da Toshiba é ideal para pequenas e 

médias empresas  

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions (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 oferece 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 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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