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EEN GROENERE
TOEKOMST
Geen inspanning is teveel

Toshiba vindt het belangrijk zorg te dragen voor het milieu en
haar energiebronnen. Als wereldconcern willen we bijdragen
aan een duurzame samenleving. Het is daarom de prioriteit
grondstoffen te beschermen doorheen de hele levenscyclus
van een product.
We nemen maatregelen om zuinig te zijn met energie en
grondstoffen om zo de impact op het milieu te verkleinen.
Tegelijkertijd begrijpen we de wensen van klanten. Daarom
zorgen we ervoor dat de producten en oplossingen niet enkel
beter zijn voor het milieu, maar ook zorgen voor betere
resultaten en efficiëntie bij bedrijven.
Of je nu geïnteresseerd bent in hardware producten –
multifunctionele systemen en printers alsook barcode- en
labelprinters – of in software en diensten, Toshiba is steeds
een betrouwbare partner die je helpt op ecologisch,
economisch en operationeel vlak om je bedrijf groener te
maken.

ECOLOGIE

ECONOMIE
EFFICIËNTIE

Groen printen

De negatieve impact van mensen op het klimaat is
overduidelijk. Om de schade van de uitstoot van broeikasgas
te verminderen, is het belangrijk een oplossing te vinden,
bijvoorbeeld onder de vorm van koolstofcompensatie.
Koolstofcompensatie is een manier om de vrijgekomen
hoeveelheid CO2 te reduceren of te compenseren door te
investeren in milieuprojecten.
Met het Carbon Zero Schema van Toshiba draag je beter zorg
voor de natuur. Samen met experten op vlak van CO2 is een
schema ontwikkeld om de koolstofuitstoot van je
Toshiba-systemen te compenseren. Daarbij wordt niet enkel
rekening gehouden met de uitstoot van koolstof tijdens de
productie, het transport en de verdere levensduur van de
systemen, maar worden ook 1.000.000 vellen papier
toegevoegd aan de berekening1). Met dit schema willen we de
uitstoot van je systeem reduceren tot ‘Carbon Zero’ (geen
koolstof), waardoor het mogelijk wordt te printen en te
kopiëren zonder schade voor het milieu. Sinds 2009 is zo meer
dan 500.000 ton CO2 gecompenseerd.
Dit toonaangevende programma ondersteunt wereldwijd
verschillende ‘Gold Standard’-projecten, wat duidelijk maakt
dat Toshiba veel belang hecht aan de mens en de toekomst.
We zijn trots dat het ‘Carbon Zero’-programma ook 14 van de
17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN steunt. Met deze
doelen wil de VN zorgen voor een positieve evolutie in de
komende jaren. Deze 17 meetbare duurzame ontwikkelingsdoelen variëren van het beëindigen van armoede in de wereld
tot het bereiken van gendergelijkheid in 2030.

1)

De beschikbare programma’s variëren van land tot land.
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PRINTEN WAS NOG NOOIT ZO GROEN
Toshiba’s hybride technologie combineert zwart-wit printen met printen met uitwisbare inkt. Je
hebt slechts één apparaat nodig om te connecteren, te integreren en je werkstromen te
vereenvoudigen. Met deze technologie kan je papier keer op keer hergebruiken.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
e-STUDIO5008lp serie
Printen, scannen, kopiëren, wissen
faxen1)

Functies
Print- & kopieersnelheid

Zwart-wit:
A4: 35/45/50 ppm
A3: 18/22/25 ppm

Uitwisbaar blauw:
A4: 35/35/35 ppm
A3: 18/18/18 ppm

Maximale
papiercapaciteit

3.200 vellen

Documentinvoer

Automatische documentinvoer (RADF)1) of (DSDF)1)

Papierformaat en
-gewicht
Geheugen
Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties

(bij printen met zwarte toner)

Opties

Papierlades: A5R-A3, 60-256 g/m2

Handinvoer: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m2

Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM
Personaliseerbaar 22,9 cm (9”) kleuren touchscreen
Ca. 22/26/26 seconden


Mobiel printen, draadloos printen1), geïntegreerde apps1), uitwissen van de originele inkt en papier hergebruiken,
single-pass duplex scan en sorteren via e-STUDIO-RD3011)
1)

Optie
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A3 KLEURSYSTEMEN
Gemakkelijk documentmanagement in kleur

De A3-systemen bieden je uitzonderlijke beeldkwaliteit zonder
dat je moet inboeten aan gebruiksgemak. Het grote
bedieningsscherm is even gemakkelijk in gebruik als een tablet
en geeft je meteen toegang tot alle functies.
Omdat de systemen speciaal ontworpen zijn voor
bedrijfswerkstromen, kunnen ze naadloos integreren in
bestaande netwerken en beschikken ze over de beste
beveiligingsfuncties. Met printsnelheden variërend van 20 tot
75 pagina’s per minuut in kleur kan je gemakkelijk het systeem
kiezen dat het beste aansluit bij jouw noden.

Deze kleurmodellen zijn het neusje van de zalm bij Toshiba. Ze
kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden en vereenvoudigen
je werkstromen. Voor de e-STUDIO5516ac/6516ac/7516ac zijn
grote printtaken geen enkel probleem. De onberispelijke
kwaliteit zorgt ervoor dat je kan verbazen met elke print.
Met het personaliseerbare touchscreen dat eruit ziet als een
tablet kan je ingewikkelde processen stroomlijnen tot
automatische acties die je lanceert met één druk op de knop.
Cloud- en mobiel printen maken je kantoor meer dan ooit
flexibel.

Elk bedrijf is uniek. Daarom bieden deze indrukwekkende
kleursystemen je oplossingen die volledig aanpasbaar zijn aan
jouw noden. Dit alles gecombineerd met vijf verschillende
printsnelheden geeft je een reeks multifunctionele systemen
die zelfs de meest veeleisende taken aankunnen.
Geen enkele functie van de e-STUDIO5015 serie vormt een
gevaar voor de beveiliging van je gegevens. Toshiba houdt
steeds rekening met het beschermen van je bedrijfsdata bij het
ontwerpen van haar producten.

Kleine en middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar
printkwaliteit zullen het zeker appreciëren dat deze
instapmodellen in kleur gemakkelijk integreren in bestaande
IT-structuren. Daarbovenop zijn ze volledig personaliseerbaar
dankzij hun open platformarchitectuur.
Met een uitgebreid gamma aan beschikbare opties kan je je
werkstromen volledig personaliseren en automatiseren op
maat van je bedrijf.
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
e-STUDIO7516ac serie

e-STUDIO5015ac serie

e-STUDIO2510ac serie

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Kleur:
A4: 55/65/75 ppm, A3: 27/30/37 ppm
Zwart-wit:
A4: 65/75/85 ppm, A3: 30/37/40 ppm

A4: 25/30/35/45/50 ppm
A3: 15/16/18/22/25 ppm

A4: 20/25 ppm
A3: 10/12 ppm

Maximale
papiercapaciteit

6.020 vellen

3.200 vellen

2.900 vellen

Documentinvoer

Automatische documentinvoer (DSDF)

Automatische documentinvoer (RADF)1) of (DSDF)1)

Automatische documentinvoer (RADF)1)

Papierformaat en
-gewicht

A6-320 x 460 mm/universeel,
bannerpapier,
60-300 g/m2

A6-320 x 460 mm/universeel,
bannerpapier,
60-280 g/m2

A6-A3/universeel,
60-209 g/m2

Geheugen

Toshiba Secure HDD 320 GB,
4 GB RAM

Toshiba Secure HDD 320 GB,
4 GB RAM

Toshiba Secure HDD 320 GB,
2 GB, max. 4 GB1) RAM

Personaliseerbaar 26 cm (10.1”)
kleuren touchscreen

Personaliseerbaar 26 cm (10.1”)
kleuren touchscreen

Personaliseerbaar 26 cm (10.1”)
kleuren touchscreen

Ca. 15 seconden

Ca. 12 seconden

Ca. 13 seconden

Functies

Print- & kopieersnelheid

Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties
Opties





Mobiel printen, draadloos printen ,
geïntegreerde apps1)
1)



Mobiel printen, draadloos printen ,
geïntegreerde apps1)
1)

Mobiel printen, draadloos printen1),
geïntegreerde apps1)
1)

Optie

VERBIND. INTEGREER. VEREENVOUDIG. EN MEER.
Efficiëntie en gebruiksgemak
Elk bedrijf is uniek. Daarom biedt Toshiba
oplossingen helemaal op maat van jouw bedrijf.
Een slimme reeks oplossingen verwerken al
je informatie en helpen je complexe taken te
vereenvoudigen - zodat jij efficiënt, veilig en
productief kan werken.
Toshiba’s gamma weerspiegelt de Together
Information-belofte. Dat is het engagement om je
kostenefficiënte, op maat gemaakte oplossingen
te bieden. Die oplossingen ondersteunen je in je
werkstromen en helpen je tegelijkertijd je groene
doelstellingen te bereiken.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Ultiem gebruiksgemak
• Toonaangevende beveiligingsfuncties
• Personaliseerbaar bedieningsscherm
• Uitgebreide keuze aan apps en
functies voor cloud- en mobiel printen
• Geavanceerde beheersfuncties
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A3 ZWART-WITSYSTEMEN
Betrouwbaar en productief documentmanagement
Of je op zoek bent naar een systeem voor grote printopdrachten aan hoge snelheid of een compact
systeem voor dagelijks gebruik, in de reeks A3 zwart-witsystemen met printsnelheden tussen 25 ppm en
85 ppm vind je zeker een systeem dat perfect aansluit bij de noden van jouw bedrijf. Alle systemen bieden
je betrouwbare printresultaten — van de eerste tot de laatste pagina.

Deze A3 zwart-wit reeks ziet er geweldig uit - vanbinnen en
vanbuiten. Bij deze systemen kan je steeds rekenen op
innovatieve technologie en de mooie, heldere output die nodig is
voor grote printopdrachten aan hoge snelheid.
De automatische documentinvoer (DSDF) met een
papiercapaciteit van 300 vellen is standaard bij alle modellen en
kan documenten verwerken aan de indrukwekkende snelheid
van 240 afbeeldingen per minuut.

Wat je ook nodig hebt, Toshiba’s zwart-witsystemen zijn er voor
jou. Dankzij schitterende prints, kristalheldere kleurscans en
snelle toegang tot opties leveren de e-STUDIO2309a/2809a
uitstekende prestaties, allemaal verpakt in een stijlvol design.
Voeg daar nog de faxoptie aan toe en deze systemen passen
perfect in je kantooromgeving.

De vijf verschillende printsnelheden van deze snelle en
efficiënte machines in combinatie met een uitgebreid gamma
aan opties zorgen voor een flexibel systeem dat zich
gemakkelijk kan aanpassen aan de noden van jouw bedrijf.
Daarbovenop helpen de print-, scan-, kopieer- en faxfuncties
je om je productiviteit te verhogen.
Het nieuwe touchscreen met geïntegreerde webbrowser ziet
eruit als een tablet, is gemakkelijk in gebruik en kan volledig
aangepast worden aan de noden van jouw bedrijf.

Een betrouwbaar en zuinig multifunctioneel systeem dat je helpt
bij je dagelijkse activiteiten. Met een printsnelheid van
respectievelijk 23 en 28 pagina’s per minuut zorgen de
e-STUDIO2303am/2803am voor een efficiënt documentmanagement. Hun uitzonderlijke beeldkwaliteit geeft je
documenten een professionele uitstraling en zorgt ervoor dat je
indruk maakt op je klanten of partners.

A3 ZWART-WITSYSTEMEN
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
e-STUDIO8518a serie

e-STUDIO5018a serie

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Printen, scannen, kopiëren,
faxen1)

Printen, scannen, kopiëren

A4: 55/65/75/85 ppm
A3: 27/30/37/40 ppm

A4: 25/30/35/45/50 ppm
A3: 16/16/25/25/25 ppm

A4: 23/28 ppm
A3: 14/14 ppm

A4: 23/28 ppm
A3: 14/14 ppm

Maximale
papiercapaciteit

6.020 vellen

3.200 vellen

1.700 vellen

600 vellen

Documentinvoer

Automatische documentinvoer
(DSDF)

Automatische documentinvoer
(RADF)1) of (DSDF)1)

Automatische documentinvoer
(RADF)1)

Automatische documentinvoer
(RADF)1)

Papierformaat en
-gewicht

A5R-320 x 460/universeel,
bannerpapier,
60-300 g/m2

A5R-A3/universeel,
bannerpapier,
52-256 g/m2

A5R-A3,
52-216 g/m2

A5R-A3,
52-216 g/m2

Toshiba Secure HDD 320 GB,
4 GB RAM

Toshiba Secure HDD 320 GB,
2 GB2), 4 GB RAM3)

512 MB RAM

512 MB RAM

4-lijnen LCD-scherm

4-lijnen LCD-scherm

Functies
Print- & kopieersnelheid

Geheugen
Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties
Opties

Personaliseerbaar 26 cm (10.1”) Personaliseerbaar 26 cm (10.1”)
kleuren touchscreen
kleuren touchscreen

e-STUDIO2309a/2809a e-STUDIO2303am/2803am

Ca. 15 seconden

Ca. 14/14/16/16/16 seconden

Ca. 18 seconden

Ca. 18 seconden





—

—

Mobiel printen, draadloos
printen1), geïntegreerde apps1)

Mobiel printen, draadloos
printen1), geïntegreerde apps1)

Draadloos printen1)

—
Optie
Enkel e-STUDIO2518a en e-STUDIO3018a
(geheugen uitbreidbaar tot 4 GB)
3)
Enkel e-STUDIO3518a/4518a/5018a
1)
2)
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e-BRIDGE PLUS APPS
Geïntegreerde apps

Elk bedrijf bewaart en deelt data op een andere manier.
Daarom kunnen alle e-BRIDGE Next systemen worden
uitgerust met apps1) om je efficiëntie te verhogen. Uit die apps
kan je zelf kiezen welke opties je nodig hebt om je MFP aan te
passen aan je individuele noden en wensen. Of je nu wil
verbinden met cloud-services of met lokaal geïnstalleerde
applicaties, Toshiba heeft de oplossing en kan daarnaast ook
apps ontwikkelen helemaal op maat van jouw bedrijf.

Cloudgebaseerde apps en oplossingen

•• e-BRIDGE Plus voor Box
•• e-BRIDGE Plus voor Dropbox
•• e-BRIDGE Plus voor Google Cloud Print
•• e-BRIDGE Plus voor Google Drive
•• e-BRIDGE Plus voor OneDrive
•• e-BRIDGE Plus voor OneDrive for Business2)
•• e-BRIDGE Plus voor SharePoint Online2)
•• e-BRIDGE Plus voor Exchange Online2)
Geavanceerde printfuncties

•• e-BRIDGE Plus voor Barcode Scan
•• e-BRIDGE Plus voor Zonale OCR
•• e-BRIDGE Plus voor USB Storage
•• e-BRIDGE Plus voor Green Information
1)
2)

Beschikbaarheid kan van land tot land verschillen.
Dienst van Microsoft Office 365®.

Plus
Plug en Play

Met de e-BRIDGE Plus-technologie van Toshiba kan je even
gemakkelijk nieuwe functies en verbeteringen toevoegen als
bij je smartphone. De apps zijn productief, intuïtief en altijd
up-to-date en helpen zo je documentverwerking verder te
verbeteren.
Via plug & play kan je deze slimme apps naadloos integreren
in de moderne en intuïtieve gebruikersinterface van alle
e-BRIDGE-systemen. Zeg vaarwel tegen externe servers en
omslachtige configuraties en vereenvoudig ingewikkelde en
veelgebruikte handelingen. Je hoeft de apps enkel te
installeren en je kan meteen genieten van de vele voordelen
van de innovatieve Plus-apps.

NEEM EEN KIJKJE OP DE MICROSITE
VOOR GEÏNTEGREERDE APPS
Personaliseer je Toshiba-toestellen
Met de e-BRIDGE Plus apps van Toshiba verhoog je
je efficiëntie met één druk op de knop. Deze innovatieve apps kunnen processen gemakkelijk stroomlijnen
zonder je IT-infrastructuur te belasten.
Personaliseer je Toshiba-systemen met functies
op maat van je behoeften. Wil je je kantoor in de
cloud? Geen probleem - wij zorgen voor de verbinding.

https://toshibatec.app/nl-BE

A4 KLEURSYSTEMEN
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A4 KLEURSYSTEMEN
Deze multifunctionele systemen zijn echte all-rounders dankzij
hun print-, scan-, kopieer- en faxopties. Ze kunnen gemakkelijk
geïntegreerd worden in bestaande printerparken en helpen je
zo je documentwerkstromen te optimaliseren.
Via het kantelbare touchscreen kan je met slechts één
vingerbeweging gemakkelijk apps en functies vinden en
selecteren. Dankzij mobiel printen heb je alle vrijheid en
flexibiliteit.

De uitzonderlijke beeldkwaliteit van deze compacte
multifunctionele systemen tilt je documenten naar een hoger
niveau. Het kleuren touchscreen en numeriek toetsenbord
geven je - met slecht één druk op de knop - directe toegang tot
alle functies en opties van het apparaat.
De geavanceerde technologie zorgt ervoor dat je printtaak in
kleur niet stopt als de toner leeg is, maar dat je kan kiezen om
verder te printen in zwart-wit. De toestellen hebben daarnaast
een grote papiercapaciteit zodat grote printtaken met gemak
kunnen worden uitgevoerd.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
e-STUDIO389cs/479cs

e-STUDIO338cs/388cs

e-STUDIO388cp

Printen, scannen, kopiëren, faxen

Printen, scannen, kopiëren, faxen

Printen

Print- & kopieersnelheid

38/47 ppm

33/38 ppm

38 ppm

Maximale
papiercapaciteit

2.300 vellen

1.451 vellen

1.451 vellen

Documentinvoer

Automatische documentinvoer (RADF)

Automatische documentinvoer (RADF)2)
of (DSDF)3)

—

Papierformaat en
-gewicht

A6-A4/universeel,
60-218 g/m2

A6-A4/universeel,
60-176 g/m2

A6-A4/universeel,
60-176 g/m2

2 GB, max. 4 GB1) RAM, 500 GB HDD1) /
2 GB, max. 4 GB1) RAM, 500 GB HDD

2 GB, max. 6 GB1) RAM, 500 GB HDD1) /
2 GB, max. 6 GB1) RAM, 500 GB HDD

1 GB, max. 1 GB RAM,
500 GB HDD1)

17,8 cm (7”)
kleuren touchscreen

10,9 cm (4.3”)
kleuren touchscreen

10,9 cm (4.3”)
kleuren touchscreen

Ca. 14 seconden

Ca. 16 seconden

Ca. 15 seconden

—

—

—

Mobiel printen, draadloos printen1)

Mobiel printen,
draadloos printen1)

Functies

Geheugen
Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties
Opties

Mobiel printen, draadloos printen1)

1)
2)
3)

Optie
Enkel e-STUDIO338cs
Enkel e-STUDIO388cs
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A4 ZWART-WITSYSTEMEN
De e-STUDIO2802am/2802af hebben
meer te bieden dan je denkt. Deze
A4-systemen kunnen ook A3-formaat
printen, scannen en kopiëren. Dus zelfs
als je voornamelijk A4 print, is printen op
A3 ook mogelijk.

Deze krachtige multifunctionele
systemen beschikken over een waaier
aan opties, helemaal aanpasbaar aan
je noden en wensen. Ze zijn
gemakkelijk te connecteren en
vergemakkelijken je dagelijkse
werkstroom. Je kan daarnaast ook
kiezen voor de optie mobiel printen.

Met dit allesomvattende apparaat
kan je vlot en efficiënt werken
dankzij de vele opties. Deze
machine kan naast printen,
scannen, kopiëren en faxen ook
gemakkelijk integreren in je
cloud- en mobiele werkstromen.
De e-STUDIO478s voldoet aan de
hoogste milieu-eisen en heeft
ingebouwde opties die je papier
en toner helpen besparen.

Deze printers zijn ideaal voor kleine en
middelgrote ondernemingen en
kantoren. Ze kunnen meegroeien met
je noden, bijvoorbeeld door extra
papierbronnen toe te voegen om de
capaciteit te vergroten. Deze
apparaten geven je keer op keer een
onberispelijke printkwaliteit.

Deze robuuste machine is geschikt
voor de meest veeleisende
werkomgevingen. Je kan dit
A4-zwartwitsysteem volledig
aanpassen aan je noden en wensen
en zo je documentenwerkstroom
optimaliseren dankzij de vele opties.

A4 ZWART-WITSYSTEMEN
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Compact. Betrouwbaar. Efficiënt.

e-STUDIO2802af

e-STUDIO2802am

Printen, scannen, kopiëren,
faxen

Printen, scannen, kopiëren

A4: 28 ppm
A3: 14 ppm

A4: 28 ppm
A3: 14 ppm

Maximale
papiercapaciteit

300 vellen

300 vellen

Documentinvoer

Automatische documentinvoer
(RADF)

Automatische documentinvoer
(RADF)

Papierformaat en
-gewicht

A4-A3,
52-216 g/m2

A4-A3,
52-216 g/m2

Geheugen

512 MB RAM

512 MB RAM

4-lijnen LCD-scherm

4-lijnen LCD-scherm

Ca. 18 seconden

Ca. 18 seconden

—

—

Draadloos printen1)

Draadloos printen1)

Functies
Print- & kopieersnelheid

Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties
Opties

1)

Je hebt dagelijks een systeem nodig waarop
je kan vertrouwen, zelfs wanneer het druk is
en de deadline nadert. De compacte
A4-modellen laten je nooit in de steek en
zorgen ervoor dat jij optimaal kan blijven
werken.

Optie

e-STUDIO528p

e-STUDIO408p/478p

e-STUDIO478s

e-STUDIO408s/448s

Functies

Printen

Printen

Printen, scannen, kopiëren, faxen

Printen, scannen, kopiëren, faxen

Print- & kopieersnelheid

52 ppm

40/47 ppm

47 ppm

40/44 ppm

Maximale
papiercapaciteit

4.400 vellen

900 vellen/2.300 vellen

2.300 vellen

900 vellen/2.000 vellen

Documentinvoer

—

—

Automatische documentinvoer
(DSDF)

Automatische documentinvoer
(RADF)3) of (DSDF)4)

Papierformaat en
-gewicht

A6-A4/universeel,
60-176 g/m2

A6-A4/universeel,
60-216 g/m2

A6-A4/universeel,
64-216 g/m2

A6-A4/universeel,
60-216 g/m2

1 GB, max. 5 GB1) RAM,
500 GB HDD1)

512 MB RAM

2 GB RAM, 500 GB HDD

1 GB, max. 1 GB RAM/
2 GB, max. 2 GB RAM, 500 GB HDD

10,9 cm (4.3”)
kleuren touchscreen

2-lijnen scherm /
6,1 cm (2.4”) LCD in kleur

17,8 cm (7”)
kleuren touchscreen

10,9 cm (4.3”)
kleuren touchscreen

Ca. 11 seconden

Ca. 9 seconden

Ca. 9 seconden

Ca. 9 seconden



—



—

Mobiel printen,
draadloos printen1)

Mobiel printen,
draadloos printen1)2)

Mobiel printen,
draadloos printen1)

Mobiel printen,
draadloos printen1)

Geheugen
Bedieningsscherm
Opwarmtijd

(vanuit slaapmodus)

Afwerkingsopties
Opties

Optie
Enkel e-STUDIO478p
3)
Enkel e-STUDIO408s
4)
Enkel e-STUDIO448s
1)

2)
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TOSHIBA TEC
Toshiba Tec Belgium Imaging Systems is een onderdeel van
Toshiba Tec Corporation. Deze is wereldwijd actief in diverse
hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek,
retail, onderwijs, enz.
Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80
dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om
organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende
IT-oplossingen.
Together information
Toshiba gelooft dat efficiënt informatie creëren, verwerken,
delen, beheren en presenteren een belangrijke voorwaarde is
voor het succes van een bedrijf. De wereldwijde knowhow en
ervaring in print- en scantechnologie stelt Toshiba in staat om
bedrijven te helpen hun communicatie maximaal op punt te
zetten.

DUURZAME
ONTWIKKELING
Toshiba engageert zich voor een betere wereld en een
groenere toekomst. Door deelname aan milieuprojecten via het
Carbon Zero Programma zorgt Toshiba dat er minder
brandhout verbruikt wordt waardoor de CO2-uitstoot daalt.
- Toshiba ondersteunt een project in Kenia
door er energie-efficiënte kookfornuizen te
leveren en laat zo de levenskwaliteit van de
gezinnen stijgen.
- Daarnaast worden in Oeganda waterputten
gerenoveerd en onderhouden om de lokale
bevolking zuiver drinkwater te geven. Het
‘vuile’ water hoeft daardoor niet meer
gekookt te worden.
- In het Amazonewoud zet Toshiba haar
schouders onder een milieuproject in het teken van duurzaam
bosbeheer en het voorkomen van ontbossing. Zo is er een
rijkere biodiversiteit én kan er meer koolstofdioxide
geabsorbeerd worden.
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Met de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba haar
CO2-uitstoot van transport en productie in balans houden. Bij
het ontwerp van nieuwe printers wordt eveneens rekening
gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor
biedt Toshiba steeds een groene printoplossing.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig
om de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze
documentatie veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m 2 papiergewicht, tenzij anders vermeld.
Copyright © 20190701 TOSHIBA TEC.

