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Toshiba lança primeira copiadora do mundo que produz impressões
apagáveis e monocromáticas
Recurso de apagamento integrado permite reutilização de papel
IRVINE, Califórnia (12 de junho de 2017) — A Toshiba America Business Solutions anunciou
hoje a primeira copiadora híbrida do mundo, capaz de produzir impressões apagáveis e
impressões monocromáticas padrão.
Com o toner apagável exclusivo da Toshiba, o e-STUDIO™4508LP permite a
reutilização de papel, apagando todo o conteúdo impresso de cada página. Além de otimizar as
iniciativas de sustentabilidade, o e-STUDIO4508LP permite às organizações operar com mais
economia e eficiência e, ao mesmo tempo, minimizar o uso de papel.
Para apagar todo o conteúdo impresso com o toner azul da copiadora híbrida basta
carregar o papel em um cassete designado ou na bandeja manual e pressionar o botão de
apagar no painel frontal do e-STUDIO4508LP. O conteúdo pode ser apagado também usando
o dispositivo de reutilização de papel opcional, o e-STUDIORD301, que digitaliza e arquiva
documentos e classifica o papel reutilizável.
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“No mundo competitivo e ecologicamente responsável de hoje, a Toshiba demonstra
seu alto poder de inovação com o lançamento do e-STUDIO4508LP, o primeiro MFP híbrido do
setor que imprime tanto em preto e branco quanto em azul apagável”, comentou Valerie
Alde-Hayman, analista de mercado da gap intelligence. “Essa nova tecnologia aprimora a linha
de MFPs híbridos da Toshiba e vai permitir que uma faixa mais ampla de clientes reduzam seu
impacto ambiental, mantendo, ao mesmo tempo, o acesso à impressão monocromática
padrão.”
O recurso de impressão baseado em regras da copiadora híbrida da Toshiba permite
aos usuários selecionar configurações de toner padrão com base no aplicativo. Agora, a
impressão de documentos temporários, como e-mails ou documentos para revisão, pode ser
configurada para usar o toner apagável (a 35 páginas por minuto) a fim de economizar papel.
Por outro lado, documentos mais permanentes, como recibos e formulários de seguro e de
integração de funcionários, podem ser configurados para a impressão monocromática
(a 45 páginas por minuto). Além disso, o relatório de reutilização de papel do e-BRIDGE™
oferece um resumo da redução no consumo de papel e insights adicionais sobre o impacto
ambiental da organização.
A Toshiba ressalta ainda mais seu compromisso ecológico oferecendo reciclagem de
toner gratuita a seus clientes via o programa “Zero Waste to Landfill” (Lixo zero para os aterros
sanitários). Além de aceitar seu próprio toner, a Toshiba recicla cartuchos de toner de qualquer
outra marca via uma parceria com a Close the Loop, empresa de reciclagem reconhecida
internacionalmente.
“O lançamento da nossa copiadora híbrida ajuda as organizações a operar com mais
responsabilidade ecológica”, disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America
Business Solutions. “Além de simplesmente reciclar o papel usado para imprimir documentos
temporários, as organizações agora são capazes de apagar e reutilizar esse papel com o toque
de um botão.”
O e-STUDIO4508LP já está disponível para compra nos revendedores autorizados da
Toshiba pelo preço de US$ 15.420,00. Para localizar um revendedor autorizado da Toshiba na
sua área, acesse www.business.toshiba.com.
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.
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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.
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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