Toshiba recebe o Prêmio de Escolha do Editor do 4T da Better Buys
Autoridade em equipamentos para escritório reconhece a
forte segurança, os atributos ecológicos, a funcionalidade em nuvem e o valor superior geral
das impressoras multifuncionais da Toshiba
LAKE FOREST, Califórnia, 27 de outubro de 2020 – A Better Buys seleciona as mais
recentes impressoras multifuncionais (multifunction printers, MFPs) coloridas da Toshiba
America Business Solutions para receber o Prêmio de Escolha do Editor do quarto trimestre. A
série e-STUDIO™330AC/400AC da Toshiba ganhou o prestigioso prêmio por sua segurança de
elite, economia de energia, recursos de nuvem e valor premium geral para pequenas e médias
empresas e operações corporativas.
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Os mais novos sistemas em cores e tamanho A4 da Toshiba aproveitam a potência, o
desempenho e a funcionalidade dos premiados modelos de tamanho A3 da empresa, dentro de
um design compacto e durável.
A série e-STUDIO330AC/400AC combina elementos de facilidade de uso com segurança de
última geração, atributos ecológicos e tecnologia de nuvem para agilizar, simplificar e proteger o
fluxo de trabalho de documentos.
Recursos premiados da Toshiba
Os analistas da Better Buys apresentaram as notas mais altas para a plataforma de interface de
usuário exclusiva Elevate™ da Toshiba, que gera eficiência adicional ao automatizar fluxos de
trabalho de rotina para funcionários individuais, bem como para departamentos inteiros. A
equipe da Better Buys também ficou impressionada com o e-BRIDGE™ CloudConnect da
Toshiba. A plataforma de nuvem oferece monitoramento remoto contínuo, diagnósticos e
atualizações de firmware para dispositivos e-STUDIO e gerencia as políticas de segurança do
sistema para melhorar as operações da frota de impressão do cliente.
“A série e-STUDIO330AC/400AC da Toshiba inclui os impressionantes elementos de
desempenho das MFPs A3 reconhecidas pelo setor da empresa dentro de um design A4
condensado, ideal para escritórios pequenos e grandes”, disse a editora da Better Buys, Melissa
Pardo-Bunte. “Recursos como a plataforma de interface do usuário Elevate, que automatiza
fluxos de trabalho de rotina, a capacidade de imprimir e digitalizar para a nuvem, e recursos de
segurança líderes ajudam as empresas a obter um desempenho mais seguro, eficiente e
produtivo.”
Toshiba protege dados de clientes
Protegendo os dados da empresa, os sistemas da Toshiba implementam um rico conjunto de
elementos de segurança, incluindo proteção de BIOS, firmware assinado digitalmente e discos
rígidos de autocriptografia com tecnologia de limpeza privilegiada. Os dispositivos da Toshiba
também protegem a confidencialidade de informações pessoalmente identificáveis (IPI) e
informações de saúde protegidas (ISP).
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Atendendo a critérios rigorosos das principais normas e certificações ambientais, inclusive
EPEAT® Ouro, Restrição de substâncias perigosas [ou RoHS (Restriction of Hazardous
Substances)] e ENERGY STAR®, a série e-STUDIO330AC/400AC da Toshiba reduz ainda mais
o impacto ambiental.
Better Buys continua a reconhecer a inovação da Toshiba
O Prêmio de Escolha do Editor do quarto trimestre de 2020 da Better Buys representa a segunda
honra que a autoridade em tecnologias para escritório concedeu à Toshiba em 2020.
A Toshiba também ganhou o Produto Inovador do Ano da Better Buys nos últimos dois anos
(para o híbrido e-STUDIO4508LP em 2018 e a série e-STUDIO5015AC em 2019) ao mesmo
tempo em que conquistou a principal distinção da autoridade em equipamentos para escritório
cinco vezes desde 2012.
“A Toshiba está mais uma vez honrada em ganhar o Escolha do Editor da Better Buys”, disse o
vice-presidente da Toshiba America Business Solutions, Bill Melo. “Nossos mais recentes
sistemas A4 oferecem a funcionalidade e o desempenho de uma MFP muito maior, tudo dentro
de um design compacto e durável.”
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Sobre a Better Buys
Considerada há mais de 20 anos como sendo uma autoridade confiável em equipamentos para
escritório, a Better Buys é agora um site renomeado que oferece recursos para ajudar as empresas no
mercado de soluções de Business Intelligence (Inteligência empresarial), software de RH, sistemas
CMMS, bem como impressoras, copiadoras e scanners. Contando com uma equipe experiente de
editores internos, a Better Buys oferece uma variedade de conteúdo e recursos criados para ajudar as
organizações a tomar decisões de compra mais inteligentes, incluindo análises de especialistas,
artigos e relatórios confiáveis, pesquisa de mercado criteriosa, guias abrangentes para o comprador, e
muito mais. Para obter mais informações, acesse betterbuys.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.
A Toshiba America Business Solutions (TABS) oferece impressoras multifuncionais, serviços de
documentos gerenciados, impressoras de rótulos e ponto de venda, bem como sinalização digital para
empresas de todos os portes dos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. As
premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™ da empresa combinam o desempenho de
qualidade com as necessidades de segurança das empresas. Para obter mais informações, acesse
business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.
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