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Toshiba expande sua premiada linha de impressoras multifuncionais  
 

Os produtos e-STUDIO da Toshiba potencializam os aplicativos  

de gestão de documentos de hoje 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 5 de dezembro de 2018 — A Toshiba America Business 

Solutions anunciou hoje duas novas séries de produtos multifuncionais (MFPs) e-STUDIO™ 

robustos e de alta velocidade, para atender às necessidades de impressão de alto volume das 

organizações.   

 

Esses novos MFPs repletos de recursos da Toshiba são fornecidos em seis modelos em cores 

(série e-STUDIO7516AC) e quatro modelos monocromáticos (série e-STUDIO8518A), com 

velocidades que chegam a 85 páginas por minuto. Essas dez novas adições ao reconhecido 

portfólio de produtos e-STUDIO da Toshiba são equipadas com processador Intel® Atom™ 

multi-core.  

 

A série e-STUDIO7516AC conta com seis modelos que produzem de 55 a 75 páginas por 

minuto e estão disponíveis em configurações com quatro gavetas, para quem busca diversidade 

nos tipos de mídia, e em versões com gaveta tandem, para ambientes com volumes mais altos. A 

série e-STUDIO8518A monocromática da Toshiba inclui quatro modelos que produzem de  

55 a 85 páginas por minuto, com gavetas tandem como padrão.        

 

Todos esses dez novos MFPs da Toshiba incluem um painel frontal maior, com 10,1 pol., 

sensível ao toque, que facilita as tarefas de programação. Além disso, a disponibilidade da 

interface de usuário (IU) Elevate™ da Toshiba permite a total personalização desses  

recém-lançados MFPs, para atender aos requisitos específicos de cada cliente. A exclusiva IU da 

Toshiba aumenta a eficiência e a produtividade gerais das organizações, simplificando fluxos de 

trabalho e tarefas comuns de documentação com o pressionar de um botão. 

 

 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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Além disso, o conjunto de recursos de segurança de última geração desses produtos podem ser 

apreciados por organizações de todos os tamanhos. Todos os sete sistemas disponíveis são 

aderentes ao Hard Copy Device Protection Profile (HCD-PP), a mais recente certificação de 

segurança adotada pela National Information Assurance Partnership (NIAP) e pelos Common 

Criteria Test Laboratories, ajudando a garantir que todas as saídas de digitalização, cópia, fax e 

impressão de documentos digitais produzidas por eles sejam seguras, pois atendem a padrões 

rigorosos de garantia da segurança.   

 

Os produtos da Toshiba também oferecem suporte à autenticação por NFC, protocolo de 

segurança adotado pela comunidade de dispositivos móveis que simplifica o login para usuários 

de diversos dispositivos Android™. 

 

“Nossos dez MFPs e-STUDIO oferecem a velocidade e o desempenho necessários para 

potencializar os aplicativos de impressão, gestão de documentos e fluxo de trabalho das 

organizações”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business 

Solutions. “A combinação de funcionalidades de última geração e recursos de segurança 

superiores que esses produtos oferecem é o que diferencia ainda mais nossos MFPs dos nossos 

concorrentes.”    

 

O portfólio de produtos da Toshiba está em linha com o compromisso da empresa de contribuir 

para um planeta mais sustentável, pois atende aos rigorosos critérios dos principais programas e 

padrões ambientais, como EPEAT® Gold, Restriction of Hazardous Substances (ou RoHS) e 

ENERGY STAR®.   

 

Os recém-lançados produtos da Toshiba já estão disponíveis para compra na rede de 

revendedores autorizados da empresa, com preços a partir de US$ 24.176. Para obter mais 

informações sobre produtos Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba, 

acesse business.toshiba.com. 

 

 

 

 

http://business.toshiba.com/
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (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 Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas 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. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  

 

 

Contato de mídia: 

Toshiba America Business Solutions  

Rick Havacko 

+1 949-462-6094  

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com   

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness

