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Toshiba apresenta trio de impressoras multifuncionais  

de mesa de alta potência  
 

Produtos para A4 atendem às necessidades de gestão de documentos e fluxo de trabalho 
de pequenas a médias empresas 

 

LAKE FOREST, Califórnia (6 de novembro de 2018) — Hoje, a Toshiba America Business 

Solutions expandiu sua reconhecida linha e-STUDIO™ com a apresentação de um trio de 

impressoras multifuncionais (MFPs) de mesa ricas em recursos. A mais recente oferta  

e-STUDIO para formatos A4 da Toshiba, que inclui um modelo monocromático e dois em 

cores, une recursos de segurança de última geração a um conjunto de aplicativos integrados 

que atendem amplamente às necessidades de fluxo de trabalho e produção de documentos de 

pequenas e médias empresas. 
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Os produtos de mesa da Toshiba combinam a velocidade e o desempenho das impressoras 

multifuncionais de maior capacidade, fornecendo até 50 páginas por minuto, com um design 

robusto, durável e compacto. Complementando praticamente qualquer ambiente de escritório, o 

mais recente trio da Toshiba inclui uma variedade de soluções para otimizar tarefas 

importantes e comuns de digitalização, cópia, impressão e fax.   

O aplicativo Google Drive™ permite que usuários atarefados digitalizem e imprimam 

documentos desse popular serviço de armazenamento e backup de arquivos em nuvem 

diretamente a partir do painel frontal de 7 polegadas do MFP. Usuários móveis também podem 

imprimir remotamente usando o aplicativo Google Cloud Print™ em um navegador da web no 

painel frontal do e-STUDIO. 

O exclusivo aplicativo Solution Composer oferece a revendedores a capacidade 

adicional de criar aplicativos de fluxo de trabalho personalizados com base em processos de 

negócios exclusivos dos clientes. A facilidade de arrastar e soltar oferecida pelo aplicativo 

simplifica ainda mais o processo de criação e permite maior produtividade e economia de 

tempo com implantações mais rápidas. 

Os produtos Toshiba e-STUDIO contam com funcionalidades de segurança de nível 

empresarial, incluindo:  

▪ Um recurso de retenção de segurança de trabalhos de impressão, que evita a 

exposição de informações confidenciais liberando impressões somente para 

usuários autorizados.  

▪ Criptografia e limpeza da unidade de disco rígido.  

▪ Segurança baseada em permissões.  

 

“A mais recente linha e-STUDIO de modelos de mesa amplia nosso portfólio de 

impressoras multifuncionais com opções robustas para formato A4 em cores e 

monocromáticas, de forma a atender a todas as necessidades de produção de documentos das 

organizações de pequeno e médio porte atuais”, afirmou Bill Melo, diretor executivo de 

marketing da Toshiba America Business Solutions. “O desempenho e o impressionante 

conjunto de aplicativos desses produtos vão permitir às empresas de hoje ter um potente 

parque de impressoras e, ao mesmo tempo, operar de modo mais eficiente, seguro e 

econômico.”   

Os recém-anunciados produtos e-STUDIO da Toshiba têm preços a partir de US$ 3.575 

e já estão disponíveis para compra por meio dos revendedores autorizados da empresa.  
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Para mais informações sobre os produtos Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado 

da Toshiba na sua área, visite 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.  As premiadas copiadoras e impressoras  

e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a segurança exigida pelas empresas.  

Complementando suas ofertas de hardware, a empresa 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. 
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