
• Sistemas multifuncionais monocromáticos                                        
A4, com total funcionalidade para 
impressão, digitalização, cópia e fax.

•  Qualidade impecável de saída de documentos 
com uma velocidade impressionante 
de impressão de até 40/44 páginas 
por minuto, respectivamente.

•  Alimentador Dual Scan com velocidade 
de digitalização de até 84 imagens 
por minuto para a e-STUDIO448S.

•  Características Eco-friendly e consumo de 
energia otimizado para poupar recursos.

Catálogo



Gaveta 250 folhas

Mesa com fechadura Suporte de impressora 

ajustável

Gaveta 550 folhas

e-STUDIO408S e-STUDIO448S

TUDOO  EEEMMMM UUUMMMMM 

e-STUDIO408S/448S

CONFFIIGGGUUUURRRRAAAAÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃOOOOOOOOO

Se procura um poderoso sistema multifuncional repleto de recursos, não procure mais. A 

e-STUDIO408S e a e-STUDIO448S são verdadeiras multifuncões que aumentam a sua 

eficiência. Através do ecrã tátil pode facilmente aceder a todas as funções e aplicações que 

estão instaladas. 

Uma velocidade de impressão de 40 e 44 páginas por minuto e uma capacidade máxima de 

papel de 900 e 2,000 folhas respetivamente, garante que a e-STUDIO408S e a e-STUDIO448S

atendem às necessidades de pequenas e médias empresas e grupos de trabalho. Graças à 

possibilidade de conectividade flexível e ao suporte de impressão móvel, atendem aos 

requisitos dos fluxos de trabalho modernos. 

As e-STUDIO408S/448S podem ser efetivamente utilizadas para digitalizar documentos. Com 

uma velocidade de digitalização de até 42/48 imagens por minuto, até mesmo os grandes 

volumes de documentos, podem ser tratados em pouco tempo. Especialmente o 

alimentador de documentos dual scan na e-STUDIO448S, que funciona com  o mínimo de 

esforço, pois os documentos não precisam de ser virados para digitalizar dos dois lados.

Com as questões sobre segurança e proteção de dados a tornarem-se cada vez mais 

relevantes nos dias de hoje, temos de nos certificar que implementamos vários recursos de 

segurança para prevenir acesso não autorizado aos sistemas, e permitir a proteção dos seus 

documentos. Os dados no disco rígido da e-STUDIO448S podem ser automaticamente 

encriptados e os dados que já não são necessários podem ser apagados. Outros protocolos 

de segurança e configurações individuais completam o conceito de segurança.

Para garantir um consumo de energia otimizado e reduzir o impacto da sua empresa no 

ambiente, a e-STUDIO408S e a e-STUDIO448S disponibilizam várias configurações de 

impressão e poupança de energia. Isto ajudará a economizar recursos e dinheiro.  
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Geral

Velocidade de 
impressão

40/44 ppm

Tempo de aquecimento Aprox. 9 segundos (a partir do modo poupança)

Dimensão e gramagem 
do papel

Cassete: A6-A4/custom, 60-120 g/m2 

Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m2

Capacidade de papel e-STUDIO408S: Cassete: 1x 250 folhas, 

Bypass: 1x 100 folhas, max. 900 folhas

e-STUDIO448S: Cassete: 1x 250 folhas, 

Bypass: 1x 100 folhas, max. 2,000 folhas

Tabuleiro interno Capacidade para 150-folhas/250-folhas

Frente e verso 
automático

A4/custom, 60-90 g/m2

Painel de controlo 10.9 cm (4.3”) Painel touch a cores

Memória e-STUDIO408S:

Standard: 1 GB RAM, Userflash 256 MB1)

e-STUDIO448S:

Standard: 2 GB RAM, 500 GB HDD,

Userflash 256 MB1)

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 

High Speed USB 2.0, WLAN1)  (IEEE802.11 

ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)

Dimensões e peso e-STUDIO408S:

399 x 430 x 467 mm (W x D x H), ~ 19.4 kg

e-STUDIO448S:

489 x 430 x 477 mm (W x D x H), ~ 20.6 kg

Kit inicial Kit inicial com toner e unidade de imagem

Sistema & Segurança

Gestão do equipamento e-BRIDGE Fleet Management System1)

Características do 
sistema

Modos de poupança de energia, Automatic toner 

saturação/ajuste do contraste

Accounting & Security Impresssão privada, filtro de endereço IP, filtro 

de porta, Suporte de protocolos SNMPv3, SSL e 

IPsec, autenticação 802.1x1), bloqueio de painel 

de utilizador, encriptação de disco rígido2), limpeza 

automática de disco2), limpeza de disco em fim de 

vida2)Impressão

Resolução max. 1,200 x 1,200 dpi

Tempo 1ª página Aprox. 6.25/6 segundos

Linguagem de descrição 
de página

PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7 emulação, 

XPS, PPDS

Sistemas suportados Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 

2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 

R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.11, 

Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Impressão móvel AirPrint, Mopria Print Service

Funções de impressão Driver universal de impressão, Imprimir de 

USB, Múltiplas páginas por folha, impressão de 

envelopes

Opções

GAVETA PARA 250 FOLHAS – KD-1060 capacidade para 250 folhas, 

A5-A4, 60-120 g/m2

GAVETA PARA 550 FOLHAS – KD-1061 capacidade para 550 folhas, 

A5-A4, 60-120 g/m2

SUPORTE DE IMPRESSORA AJUSTÁVEL – KK-3200

MESA COM FECHADURA – 3100 

MEMÓRIA – GC-1420

MÓDULO WIRELESS LAN – GN-1170

FORMS & BARCODE CARD – GB-2080LXK

PRESCRIBE CARD  – GB-2090LXK

IPDS CARD – GB-2100LXK

1) Opcional
2) apenas e-STUDIO448S

Digitalização

Resolução Cor: max. 600 x 600 dpi

Mono: max. 1,200 x 1,200 dpi (pelo vidro de 

exposição, network ou driver USB TWAIN)

Velocidade de 
digitalização

e-STUDIO408S: 

Alimentador automático frente e verso (RADF):

Simplex: Cor/Mono 20/42 ipm (300 dpi) 

Duplex: Colour/Mono 10.5/20 ipm (300 dpi)

e-STUDIO448S: 

Alimentador de documentos Dual scan (DSDF):

Simplex: Cor/Mono 22/42 ipm (300 dpi) 

Duplex: CorMono 44/84 ipm (300 dpi)

Alimentador de 
documentos

Simplex/Duplex: 50 folhas, A6-A4/custom

Formato dos ficheiros TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funções de 
digitalizaçao

WS Scan, Scan para E-Mail, Scan para USB, Scan 

para File, Scan para SharePoint1), Scan preview, 

e-STUDIO Scan, TWAIN

Cópia

Resolução Máx. 600 x 600 dpi

Tempo da 1ª cópia Aprox. 6.5/6 segundos

Zoom 25 - 400%

Modos de cópia Texto, Texto/Foto

Funções de cópia Múltiplas páginas por cópia, cópia de multi-

formatos, mudar margens, cópia ID Card

Fax

Comunicação Super G3, G3

Vel. de transmissão Aprox. 3 segundos por páginas

Compressão JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funções de fax Fax a cores, Speed Dial (até 500 destinos), 

marcação de Grupo, fax de rede

Mapeamento de fax 
recebido

Para pastas partilhadas, E-Mail



e-STUDIO408S/448S

Estes produtos laser Classe 1 estão de acordo com IEC60825-1. Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/
ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos 
constantemente a desenvolver esforços para publicar os mais recentes dados aos nossos parceiros. As especificações de alguns modelos podem mudar 
entre o tempo de produção e publicação deste documento. A produtividade e especificações de papel referem-se a folhas A4 de 80 g/m2 excepto nos casos 
mencionados. Copyright ©2018 Toshiba Tec. BR_e-STUDIO408S_448S

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as 
organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção  que as organizações com mais sucesso 
são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de 
soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o 
compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Para mais informações visite:
www.togetherinformation.com 

Sobre a Toshiba Tec

A Toshiba Tec Corporation é um dos principais fornecedores 

de tecnologia, operando em diversos mercados - como o 

retalho, a educação, os serviços e a industria. Com sede no 

Japão e mais de 80 subsidiárias em todo o mundo, a Toshiba 

Tec Corporation ajuda as organizações a transformar a forma 

como criam, gravam, partilham, gerem e mostram a 

informação. 

Sobre a Liscic

A Liscic é uma empresa portuguesa de tecnologias de 

informação, que opera no mercado nacional desde 1995, 

representando o&cialmente a Toshiba na área de impressão.

Contacte-nos para mais informações:

Liscic - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A

1500-511 Lisboa

Portugal

Telefone 
21 710 06 50

Website
www.liscic.pt


