
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           

                                                                                  

(continuação) 

 

 

 

Toshiba conquista novamente o prêmio  

de Produto Inovador do Ano da Better Buys   
 

As mais recentes impressoras multifuncionais A3 da Toshiba receberam pontuações altas nas 

categorias de recursos superiores, preço competitivo e valor geral 

 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 12 de fevereiro de 2019 — A Better Buys, empresa que analisa 

soluções de documentação, reconhecendo o compromisso da Toshiba America Business 

Solutions com a qualidade e a inovação, conferiu às suas impressoras multifuncionais (MFPs) da 

série e-STUDIO™5015AC o prêmio de Produto Inovador do Ano de 2019.   

    

Cinco MFPs de última geração da Toshiba conquistaram o maior prêmio concedido pela 

respeitada autoridade em equipamentos de escritório, após superar MFPs de alto volume em 

cores equivalentes em comparações lado a lado. A equipe de testes da Better Buys atribuiu altas 

notas à série e-STUDIO5015AC por seus recursos superiores, seu preço competitivo e seu valor 

geral.   

 

A Toshiba recebeu notas altas também por sua plataforma de personalização de MFPs, a 

Elevate™, que fornece às organizações um produto totalmente personalizado que atende às 

necessidades exclusivas de fluxos de trabalho com o toque de um botão.    

 

“A série e-STUDIO5015AC da Toshiba é uma linha de dispositivos expansíveis e versáteis, para 

empresas que desejam atender da melhor forma às suas necessidades de impressão, cópia e 

digitalização”, disse Melissa Pardo-Bunte, editora da Better Buys. “Em nossa opinião, esses 

produtos são realmente inovadores devido à nova plataforma Elevate de personalização de 

MFPs, que oferece funcionalidades que atendem às necessidades exatas de cada cliente.”  

 

https://www.betterbuys.com/
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO5015AC
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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A Better Buys concedeu também à série e-STUDIO5015AC da Toshiba o prêmio Editor’s 

Choice do quarto trimestre de 2018. A Toshiba conquistou o prêmio de Produto Inovador do Ano 

de 2018 da Better Buys com sua revolucionária copiadora híbrida e-STUDIO4508LP, tendo 

recebido o prêmio máximo anual dessa autoridade em equipamentos de escritório cinco vezes 

nos últimos sete anos.   

 

As impressoras multifuncionais Toshiba da série e-STUDIO5015AC utilizam o processador 

multi-core Intel® Atom™ e recursos de segurança de última geração para lidar com tarefas de 

impressão, gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho de modo seguro. Os produtos 

seguem o padrão HCD-PP (Hard Copy Device Protection Profile), a mais recente certificação de 

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

de teste Common Criteria. A conformidade com esses padrões ajuda a garantir que todas as 

digitalizações, cópias, impressões de documentos digitais e faxes realizados pelas MFPs  

e-STUDIO5015AC atendam aos mais rigorosos padrões de garantia da segurança.   

 

“É uma honra para a Toshiba receber o prêmio de Produto Inovador do Ano de 2018 concedido 

pela Better Buys”, disse Bill Mello, diretor executivo de marketing da Toshiba America Business 

Solutions. “Nossos produtos e-STUDIO de última geração e a plataforma Elevate estão em 

ressonância com organizações em busca de uma solução de gerenciamento de documentos 

personalizada para atender às necessidades exclusivas de cada funcionário”.   

 
Sobre a Better Buys 

 Respeitada autoridade em equipamentos de escritório há mais de 20 anos, a Better Buys hoje é um 

site reformulado que oferece recursos para ajudar as empresas em busca de soluções de Business 

Intelligence, software de RH, sistemas de CMMS, bem como impressoras, copiadoras e scanners. 

Tirando proveito de uma experiente equipe de editores internos, a Better Buys oferece uma variedade 

de conteúdos e recursos projetados para ajudar as organizações a tomar melhores decisões de 

compra, incluindo análises por especialistas, documentos técnicos e relatórios, pesquisas de mercado 

reveladoras, guias do comprador abrangentes e muito mais. Para obter mais informações visite o site 

betterbuys.com. 

 

 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO4508LP&site=usa&color=Orange
http://betterbuys.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

