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As impressoras multifuncionais da Toshiba simplificam o fluxo de trabalho de 

documentos corporativos 

 
Novos sistemas e-STUDIO combinam funcionalidade de energia, segurança, ecologia e nuvem  

em um design resistente que otimiza espaço 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 25 de agosto de 2020 — A Toshiba America Business Solutions 

amplia hoje sua linha de impressoras multifuncionais (multifunction printer, MFP) reconhecidas 

pelo setor com a introdução da sua série e-STUDIO™330AC/400AC intuitiva e de alto 

desempenho.  

 

A mais recente dupla de MFP coloridas e tamanho A4 da Toshiba combinam 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 também combina elementos de 

facilidade de uso com tecnologia robusta e de última geração em segurança, ecologia e nuvem 

para agilizar, simplificar e proteger o fluxo de trabalho de documentos para empresas de pequeno 

e médio porte.  
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“Os novos sistemas e-STUDIO da Toshiba usam o poder e a funcionalidade dos modelos A3 

com todos os recursos da empresa em um design A4”, disse o vice-presidente do programa de 

IDC, Pesquisa de Soluções de Imagens, Impressão e Documentos, Keith Kmetz. “Além de seus 

recursos de desempenho impressionantes, as MFPs simplificam a experiência do usuário, 

principalmente por meio da interface de usuário Elevate UI exclusiva da Toshiba, a qual 

automatiza fluxos de trabalho de rotina para indivíduos e grupos de trabalho específicos”.  

 

As MFPs incluem a interface de usuário (IU) e-BRIDGE™ da Toshiba, também disponível nos 

modelos de tamanho completo da Toshiba, permitindo uma programação sem esforço e de fácil 

acesso que diferencia ainda mais a série e-STUDIO330AC/400AC. A interface de usuário 

incorpora a plataforma Elevate™ exclusiva da Toshiba, gerando economia de tempo e eficácia 

adicionais ao automatizar fluxos de trabalho de rotina para funcionários individualmente ou para 

todos os departamentos. 

 

Produzindo até 40 páginas coloridas por minuto em menos de sete segundos na primeira cópia, o 

mais recente par e-STUDIO da Toshiba oferece documentos vibrantes com rapidez e eficácia, 

inclusive apresentações corporativas, materiais educacionais e material de marketing. Um 

alimentador de passagem única duplex (duplex single pass feeder, DSPF) analogicamente 

melhora a eficácia do usuário ao copiar e digitalizar (para arquivo ou e-mail) originais de um 

lado em até 120 impressões de dupla face por minuto.  

 

Os sistemas da Toshiba também possuem o e-BRIDGE CloudConnect. A plataforma de nuvem 

da Toshiba apresenta monitoramento remoto contínuo, diagnósticos e atualizações de firmware 

para dispositivos e-STUDIO. O CloudConnect gerencia políticas de segurança do sistema 

enquanto melhora a operação diária das frotas de impressão do cliente. 

 

Ao compreender a importância em proteger as informações da empresa, a Toshiba implanta 

elementos de segurança em seus sistemas. As MFPs da empresa oferecem firmware assinado 

digitalmente para proteção de BIOS e discos rígidos de autocriptografia com tecnologia de 

limpeza privilegiada. Os dispositivos da Toshiba protegem a confidencialidade de informações 

pessoalmente identificáveis (IPI) e informações de saúde protegidas (ISP). Para proteger ainda 

mais as informações do cliente, a frota de impressão da Toshiba também possui um perfil de 

http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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proteção de dispositivo de cópia impressa (Hard Copy Device Protection Profile, HCD-PP) 

certificado com as unidades de disco rígido validadas pelos Padrões Federais de Processamento 

de Informações (Federal Information Processing Standards, FIPS) 140-2.  

 

Imprimir e digitalizar usando a série e-STUDIO330AC/400AC para o dispositivo móvel é muito 

fácil quando se utiliza o aplicativo das MFPs’ E-BRIDGE™ Print & Capture Entry compatível 

com Apple® iOS e Android™. A Toshiba também oferece suporte a soluções de software de 

terceiros líderes, inclusive integração de gestão de documentos e ofertas de fax escaláveis.  

Os sistemas da Toshiba aderem ao compromisso da empresa de reduzir o impacto ambiental 

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®.  

 

“Nossos mais recentes sistemas e-STUDIO representam um avanço significativo para a 

Toshiba”, disse Bill Melo, vice-presidente de marketing da Toshiba America Business Solutions. 

“Os sistemas combinam os mais recentes elementos de segurança, nuvem e ecologia em um 

formato A4, com o desempenho de uma MFP de tamanho completo, para concluir o fluxo de 

trabalho diário de documentos para praticamente qualquer organização.”  

 

O preço inicial da série e-STUDIO330AC/400AC é de US$ 4.195,00 e está disponível para 

compra por meio de revendedores autorizados da Toshiba. Para maiores informações sobre os 

produtos da Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba perto de você 

acesse www.business.toshiba.com. 

 

Clique para tuitar: Impressoras multifuncionais da Toshiba simplificam o fluxo de trabalho de 

documentos corporativos  

 

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 

http://www.business.toshiba.com/
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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.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

