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KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA SERWISEM URZĄDZEŃ:

Użytkowe

• Dzięki fachowej obsłudze i oryginalnym materiałom eksploatacyjnym 
możliwość dłuższej eksploatacji maszyny

• Zapewnienie stałej opieki serwisowej- ciągłości pracy urządzenia

• Zapewnienie fachowej obsługi serwisowej i informatycznej

• Zapewnienie oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych

• Możliwość ewentualnego uzyskania urządzenia zastępczego w 
przypadku dłuższej awarii

• Ewentualne zapewnienie dostaw dobrej klasy papieru (biały, nie pylący, 
suchy, nie zacinający maszyn)

Administracyjne

• Brak konieczności zatrudnienia osoby znającej sprzęt  
i umiejącej sprawdzić poprawność jego działania 
i serwisowania.

• Pełna informacja o kosztach kopii / wydruków

• Prognoza kosztów na okres trwania umowy

• Jedna faktura miesięcznie za materiały, części, serwis, dojazd.

Finansowe

• Wolne środki finansowe (niższe koszty eksploatacji)

• Redukcja wartości i ilości magazynowych artykułów (materiałów 
eksploatacyjnych, papieru)

• Wydłużona gwarancja zgodna z czasem trwania kontraktu. 
Redukcja kosztów uzyskania kopii / wydruku

Organizacyjne

• Zwiększenie szybkości reakcji serwisu.

• Zwiększenie dostępności serwisu.

• Łatwość budżetowania i kontrolowania kosztów kopiowania /
drukowania

• Brak konieczności pamiętania o przeglądach i remontach okresowych.

• Skrócenie przestojów spowodowanych konserwacją lub 
niespodziewaną awarią sprzętu. W przypadku umożliwienia 
automatycznego wysłania zgłoszenia przez maszynę (podłączenie  
do sieci komputerowej) serwis może reagować w maksymalnie krótkim 
czasie

KONTRAKT SERWISOWY CPC:

Bazując na doświadczeniach wyniesionych ze współpracy z naszymi 
Klientami, pragniemy przybliżyć Państwu nasze rozwiązania, przy 
wykorzystaniu których, można lepiej kontrolować koszty, zwiększać 
wydajność i skupić uwagę na podstawowej działalności. Pragniemy zwrócić 
uwagę na fakt, iż wraz z zakupem gotówkowym proponujemy także 
podpisanie umowy pełnej obsługi serwisowej, która podobnie jak  
w przypadku dzierżawy, daje możliwości nabycia lub użytkowania maszyn 
TOSHIBA, ale tym razem bez konieczności korzystania z własnych środków 
inwestycyjnych. Zakup wraz z umową pełnej obsługi serwisowej – przy 
zakupie nowego urządzenia wielofunkcyjnego oferujemy bardzo atrakcyjne 
upusty i jednocześnie podpisujemy umowę serwisową działającą  
na identycznych zasadach jak w przypadku dzierżawy. Klient zakupuje nowe 
urządzenie wielofunkcyjne i jednocześnie podpisuje umowę serwisową, 
która podobnie jak przy dzierżawie zapewnia pełen, nieodpłatny serwis  
i wszystkie materiały eksploatacyjne oprócz papieru w czasie trwania umowy 
serwisowej. Umowa ustala także ilość kopii/ wydruków wykonywanych 
miesięcznie i definiuje opłatę miesięczną za ww. kopie/wydruki.

ROZWIĄZANIE DZIERŻAWY – FINANSOWANIE INWESTYCJI:

Dzierżawa/Najem - w przypadku której proponujemy Państwu podpisanie 
umowy obejmującej wszystkie czynności i koszty związane z utrzymaniem 
sprawności maszyny, między innymi przeglądy okresowe połączone  
z wymianą elementów zużywających się podczas zwykłej eksploatacji (np. 
wałki transmisyjne, toner). Wspólnie zostają ustalone miesięczne limity kopii, 
za wykonanie których poniesiecie Państwo zdefiniowaną miesięczną opłatę. 
Umowa pozwoli Państwu na uwolnienie się od wielu czasochłonnych zadań 
administracji biura takich jak dzwonienie po serwis, kontrola wykonania 
usługi, kontrola faktur, kontrola instalowanych części i materiałów 
eksploatacyjnych. Umożliwi dokładne planowanie budżetu na obsługę 
urządzeń dzięki stałym i niezmiennym kosztom przez okres trwania umowy.

KORZYŚCI Z KONTRAKTU SERWISOWEGO:

• Stały miesięczny koszt za kopie/ wydruki

• Bezpłatne naprawy wszystkich uszkodzeń wynikłych z winy sprzętu 
dostawcy

• Bezpłatne wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych

• Bezpłatna obsługa serwisowa

• Oszczędności związane z nieponoszeniem kosztów przeglądów i 
konserwacji

• Możliwość wydłużenia okresu gwarancji bez braku limitu kopii

• Możliwość wymiany sprzętu na inny o większych możliwościach w 
dowolnym momencie trwania umowy

• Absolutny priorytet przy interwencjach w przypadkach uszkodzeń 
wynikłych z nieprawidłowej obsługi

• Oszczędności związane z czasem, papierem i kosztami
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urządzeń A3 ze względu na braki funkcjonalne urządzeń A4.  
W obecnych liniach inteligentne urządzenia A4 Toshiba potrafią 
dokładnie to samo (pod względem funkcjonalności i kontrolera) 
co dobrze znane urządzenia A3. Dlatego też łączenie urządzeń 
A3 z A4 bez straty funkcjonalności we flocie jest już realnie 
możliwe. Dodatkowym atutem tego typu rozwiązania jest 
unifikacja obsługi urządzeń, wykorzystanie tych samych paneli, 
jednego typu sterownika, przenoszenie ustawień pomiędzy 
urządzeniami, co w efekcie daje dalsze oszczędności w postaci 
czasu potrzebnego na zapoznanie użytkowników, 
administratorów czy też operatorów help desk z urządzeniami.

Unikalną propozycją w ofercie Toshiba, gwarantującą istotną 
optymalizację kosztów są rozwiązania bazujące  
na inteligentnej podgrupie zarządzalnych urządzeń A3 i A4, 
wyposażonych w kontroler e-BRIDGE. Zasadniczą cechą 
takiego rozwiązania jest w pełni jednorodna funkcjonalnie flota 
urządzeń A3/A4, zarówno czarno-białych jak i kolorowych. 
Praktyczne podejście do realnych oczekiwań oraz analiza 
potrzeb wydruku w formacie A3 (klienci obecnie drukują w A3 
zaledwie do 5% całego nakładu), identyfikacja, gdzie 
wystarczającym jest format A4 - pozwala na obniżenie kosztu 
inwestycji sprzętowej nawet o 30%. Nie tak dawno trendem 
rynkowym  było instalowanie we flotach inteligentnych tylko 

ZUNIFIKOWANE URZĄDZENIA TOSHIBA  
Z PEŁNYM KONTROLEREM E-BRIDGE

DRUKARKI I URZĄDZENIA 
WIELOFUNKCYJNE TOSHIBA

możliwości dużo bardziej, niż spełnianie standardów 
energetycznych Energy Star®. W ofercie oprócz urządzeń 
drukujących znajduje się także duża gama aplikacji i rozwiązań 
ukierunkowanych na szeroko pojętą automatyzację procesów 
biurowych. Szczególnie interesujące są rozwiązania z zakresu 
inteligentnego skanowania i dystrybucji materiału 
skanowanego w oparciu o metadane, archiwizacja 
dokumentów, zarządzenie użytkownikami i kosztami poprzez 
systemy autoryzacji oraz rozliczania. Oferta Toshiba to także 
rozwiązania flotowe, pozwalające na pełną kontrolę urządzeń, 
raporty z ich dostępności, a także szczegółowe analizy błędów 
i zgłoszeń (spowodowanych zarówno usterkami jak i błędami 
użytkowników).

Rozwiązania dokumentowe Toshiba to szeroka gama drukarek 
oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, 
kopiowanie i faksowanie). Oferowane przez Toshiba Tec 
Poland urządzenia to produkty przeznaczone zarówno do prac 
czarno-białych jak i kolorowych, o prędkościach od 20 do 85 
stron na minutę. Toshiba posiada w swojej ofercie szeroką 
gamę rozwiązań na rynek biurowy, poczynając od urządzeń 
małych, nabiurkowych aż do dużych, departamentowych 
rozwiązań oferujących szereg dodatkowych funkcji. Oferta 
Toshiba to także urządzenia specjalizowane, szczególnie 
ukierunkowane na dbałość o aspekty ekologiczne, w tym 
zużycie prądu, wody czy też masy drzewnej wykorzystywanej 
przy produkcji papieru, pozwalające na wielokrotny druk na tym 
samym arkuszu papieru. W ten sposób Toshiba rozwija swoje 

Identyczne panele 
dotykowe użytkownika 

w języku polskim

Obsługa metadanych i zaawansowanych
formularzy statycznych dla skanowania

Obsługa czytników
kart zbliżeniowych

Identyczne funkcje:
drukowania, skanowania,
faksowania i kopiowania

Ten sam sterownik 
i jego funkcje 

(PS i PCL w jednym)

Identyczny zaawansowany 
kontroler e-BRIDGE

Identyczne sposoby konfiguracji i zarządzania 
(ten sam interfejs strony zarządzania: Top Access)

urządzenie A3

urządzenie A4



Jednym z unikalnych elementów odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo i poufność danych w nowoczesnych 
urządzeniach Toshiba z pełnym kontrolerem e-BRIDGE  
są dyski twarde wyposażone w  autorską technologię Toshiba 
Secure. Dyski te szyfrują swoją zawartość algorytmem AES 
256 bitów, ale to co jest szczególnie ważne to fakt, że cały 
proces szyfrowania jest realizowany sprzętowo. Zapis i odczyt 
danych z dysku przebiega w urządzeniu w czasie 
r z e c z y w i s t y m , 
całkowicie bezstratnie, 
nie powodując spadku 
wydajności i prędkości 
urządzenia, niezależnie 
od typu wykonywanych 
prac. Dalszym atutem 
tej technologii jest 
zabezpieczenie dysku 
przed rozruchem 
i startem, jeśli znajduje 
się on poza 
urządzeniem.  Inaczej 
mówiąc dysk Toshiba 
Secure wie,  
w które urządzenie 
Toshiba został 
pierwotnie wbudowany. 
Przy starcie urządzenie 
to wymaga uwie-
rzytelnienia z dyskiem 
twardym by uzyskać 
dostęp do danych. Jeśli to uwierzytelnianie nie powiedzie się, 
klucze szyfrowania zostaną usunięte co gwarantuje,  
że wszystkie dane przechowywane na dysku pozostaną bez- 
pieczne i nie zostaną odczytane przez osoby niepowołane.

Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważnym aspektem dla 
każdej firmy. Toshiba w swoich urządzeniach oferuje 
innowacyjne metody ochrony cennych danych, począwszy  
od opcji kontrolera wykorzystywanego w urządzeniu, przez 
używane protokoły komunikacyjne aż po unikalne technologie 
wykorzystywanych dysków twardych.

W dzisiejszych czasach urządzenia wielofunkcyjne oraz 
drukarki są w stanie przechowywać ogromne ilości danych.
Stały się one integralną częścią sieci biznesowych, a tym 
samym są kluczowym miejscem podatnym na ataki. Poufne 
dane i informacje każdej firmy mogą stać się łatwo dostępne 
dla nieuprawnionych osób, jeśli zastosowane środki 
bezpieczeństwa nie są odpowiednie.

TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA 
W URZĄDZENIACH TOSHIBA

* funkcje dostępne opcjonalnie

• wsparcie dla protokołu SSL
• obsługa IPv6
• filtrowanie adresów IP
• wsparcie dla mechanizmu SMB Signing
• szyfrowanie pakietów IP (IPSec)*
• zgodność z IEEE2600.1 z opcją nadpisywania  

danych (Data Overwrite Kit)*
• zgodność z IEEE802.1x

Urządzenia Toshiba z kontrolerem e-BRIDGE oferują 
następujące mechanizmy zabezpieczeń:

• autentykacja poczty e-mail
• autentykacja sieciowa
• grupowanie użytkowników wg ich ról i praw  

(Role Based Access)
• ograniczenia dostępu do funkcji urządzenia
• autentykacja poprzez czytniki kart zbliżeniowych*
• mechanizmy pozwalające na zakładanie silnych  

haseł do 64 znaków
• kody departamentowe

Dostęp do urządzenia Toshiba z kontrolerem e-BRIDGE 
oferuje następujące mechanizmy zabezpieczeń:

• zapis do zabezpieczonego formatu PDF (SecurePDF 
oferujący zabezpieczenie przed niepowołanym 
otwarciem lub przed kopiowaniem lub zmianą za 
pomocą hasła szyfrowanego kluczem AES 128 bitów, 
RC4 128 bitów lub RC4 40 bitów)

• wykorzystanie kolejki poufnej z pośród wielu dostpnych 
kolejek drukowania (tzw. Private Print)

• zapis w logach wykonywanych prac

Zabezpieczenia oferowane przez urządzenia Toshiba  
z kontrolerem e-BRIDGE dla dokumentów:
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URZĄDZENIA 

KOLOROWE



Moduł dziurkacza

Półka robocza

Pokrywa oryginałów
Podajnik RADF

Ramię do pokrywy

Finiszer broszurujący

Finiszer wielopozycyjny

Moduł dziurkacza

Kaseta

Stolik z kasetą

Podajnik dużej pojemności Stolik

Kieszeń na instrukcje

Mostek

Wewnętrzny fi niszer

Taca rozdzielająca

Wewnętrzny fi niszer Zszywacz offl ine

Podajnik dużej pojemności StolikPodstawa z kółkami

Dodatkowa podstawa Kaseta

Cloud Printing  Ready

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOLOROWEGO A3

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOLOROWEGO A4
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Prędkość druku do 30 str./min.

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 6, emulacja PostScript 3 oraz PDF v1.7, XPS, PPDS

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 4,3" (10,9 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Podajnik dokumentów RADF, pojemność 50 arkuszy 

Kompaktowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dedykowane 
dla małych i średnich biur. e-STUDIO305CS w standardzie oferuje 
funkcje drukowania, skanowania, kopiowania oraz faksowania. 
System oferuje w standardzie sieciowy druk dwustronny 
z prędkością do 30 stron na minutę oraz obsługę poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 10,9 cm.

Prędkość druku 26 str./min. w kolorze; 30 str./min. w trybie czarno białym

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 6, emulacja PostScript 3 oraz PDF v1.7, PCL 5, XPS, PPDS

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 4,3" (10,9 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Taca wyjściowa 125 arkuszy 

Wydajna, kolorowa drukarka A4 dedykowana do prac o wysokiej 
jakości dla małych i średnich biur. Oferuje w standardzie sieciowy 
druk dwustronny z prędkością do 30 stron na minutę oraz obsługę 
poprzez dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 
10,9 cm. Możliwość rozbudowy pamięci oraz ilości podajników.

A4

A4

Podajnik dokumentów RADF, pojemność 50 arkuszy 
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Prędkość druku 28/34/40 str./min. w kolorze; 28/36/40 str./min. w trybie czarno białym

Rozdzielczość 600 x 600, 1200 x 600 dpi

PDL XPS, PCL 6, emulacja PostScript 3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Kontroler e-BRIDGE, wsparcie dla technologii Open Platform 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Kolorowe, wydaje urządzenie wielofunkcyjne A4 o parametrach 
i wytrzymałości identycznej z urządzeniami A3. Oferuje 
w standardzie wysokiej jakości sieciowy druk dwustronny 
z prędkością do 40 stron na minutę oraz obsługę poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 22,8 cm. 
Dostępna szeroka gama opcji rozbudowywujących funkcjonaność 
urządzenia.

A4

Prędkość druku 20/25 str./min. w formacie A4; 10/12 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 2GB 

Dysk twardy 8 GB, dysk SSD, który można wymienić na dysk 320GB typu Secure Wipe

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 umożliwiające wejście 
w świat koloru. Poprzez dodanie opcjonalnego dysku twardego 
pozwala na rozbudowę i uzyskanie funkcji pełnego kontrolera 
e-BRIDGE. Urządzenie oferuje w standardzie wysokiej jakości 
sieciowy druk dwustronny oraz obsługę poprzez dotykowy, 
kolorowy panel użytkownika o przekątnej 22,8 cm.

A3

Prędkość druku 25/30/35/45/50 str./min. w formacie A4; 15/16/18/22/25 str./min. w A3

Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 2GB 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Urządzenie wielofunkcyjne A3 z kontrolerem e-BRIDGE oferujące 
zaawansowane możliwości korzystania z koloru. Praca z profilami 
RGB i CMYK oraz symulacje wyjściowe mediów.  Szeroka gama 
podajników oraz obsługiwanych mediów aż do grubości 280 g/m2. 
Skaner pracujący z prędkością do 73 obr./min (przy 300 dpi). 
Urządzenie oferuje wysokiej jakości sieciowy druk dwustronny oraz 
obsługę poprzez dotykowy, kolorowy panel o przekątnej 22,8 cm.

A3



Prędkość druku
55/65/65 str./min. w formacie A4; 27/30/30 str./min. w A3 (dla koloru)
55/65/75 str./min. w formacie A4; 27/30/37 str./min. w A3 (w trybie b&w)

Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 10,4" (26,4 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 2GB 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Największe, kolorowe wielofunkcyjne urządzenie A3 z kontrolerem 
e-BRIDGE na rynku europejskim. Praca z profilami RGB i CMYK 
oraz symulacje wyjściowe mediów.  Szeroka gama podajników 
oraz obsługiwanych mediów aż do grubości 300 g/m2. Skaner 
pracujący z prędkością do 77 obr./min (przy 300 dpi). Urządzenie 
oferuje wysokiej jakości sieciowy druk dwustronny oraz obsługę 
poprzez dotykowy, kolorowy panel o przekątnej 26,4 cm.

A3
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FINISZER 
BROSZURUJĄCY

DUŻY, CZYTELNY
PANEL LCD

SZEROKA GAMA PODAJNIKÓW 
OFERUJĄCA POJEMNOŚĆ NAWET 

6000 ARKUSZY 

PRĘDKOŚĆ DRUKU 65 STR./MIN W KOLORZE 
ORAZ

75 STR./MIN. W TRYBIE CZARNO-BIAŁYM

DZIURKACZ



Inteligentne urządzenia Toshiba są wyposażone w zaawansowany kontroler e- BRIDGE. To, co jest niezwykle istotne, 
to wykorzystanie tego samego kontrolera do wszystkich inteligentnych urządzeń Toshiba, co gwarantuje te same 
funkcje, parametry i zachowania urządzeń. Użytkownik, czy też administrator poznając jedno urządzenie, poznaje 

od razu wszystkie inne urządzenia z oferty Toshiba, niezależnie czy to są urządzenia kolorowe, czarno -  białe, eko, czy też 
A4 lub A3. Wszystkie ustawienia, konfi guracje, książki adresowe czy też wzorce dzięki unifi kacji kontrolera i panela sterowania można 
przekazywać na dowolne inne urządzenie w formie klonowania danych, gwarantując szybkie przygotowanie urządzeń do pracy.

Urządzenia Toshiba wyposażone w kontroler e-BRIDGE wspierają technologię OPEN Platform, która odpowiada 
za szybkie możliwości integracji urządzeń Toshiba z zewnętrznymi aplikacjami i rozwiązaniami w środowisku Klienta, 
w szczególności z rozwiązaniami workfl ow oraz systemami archiwizacji.

Mówimy tutaj o udostępnianiu wyświetlacza  panela sterowania urządzenia zewnętrznym aplikacjom, dzięki czemu 
integracja urządzenia z aplikacjami odbywa się poprzez ten panel bez kosztów dodatkowych modułów, terminali itp., a także 
o dodatkowej obsłudze w przypadku inteligentnego skanowania metadanych, a także formularzy, które wraz z wykorzystaniem 
metadanych są wyświetlane na panelu urządzenia.  

Unifi kacja linii inteligentnych urządzeń Toshiba
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Cloud Printing  Ready

PRZYKŁADOWE PANELE UŻYTKOWNIKA DLA
URZĄDZEŃ B&W A4 ORAZ A3

wszystkie urządzenia Toshiba sprzedawane na rynku polskim są wyposażone w panele w języku polskim



Prędkość druku 38 str./min.

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 6, PCL5, emulacja PostScript 3 oraz PDF v1.7, XPS, PPDS

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 2,4" (6 cm) z klawiaturą

Interfejs sieciowy
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0, Port 
równoległy

Taca wyjściowa 150 arkuszy 

Wydajna, czarno-biała drukarka A4 dedykowana do prac
o wysokiej jakości dla małych i średnich biur. Oferuje w standardzie 
sieciowy druk dwustronny z prędkością do 38 stron na minutę oraz 
obsługę poprzez dotykowy, kolorowy panel użytkownika. 
Możliwość rozbudowy ilości podajników oraz o interfejs wifi.

Prędkość druku 38 str./min.

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 6, PCL5, emulacja PostScript 3 oraz PDF v1.7, XPS, PPDS

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 4,3" (10,9 cm) z klawiaturą

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0, 

Taca wyjściowa 150 arkuszy 

Urządzenie wielofunkcyjne A4 dedykowane do zadań dla małych 
i średnich biur. Oferuje w standardzie sieciowy druk dwustronny 
z prędkością do 38 stron na minutę oraz obsługę poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 10,9 cm. 
Możliwość rozbudowy podajników papieru oraz o interfejs wifi.

Prędkość druku 52 str./min.

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 6, PCL5, emulacja PostScript 3 oraz PDF v1.7, XPS, PPDS

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 4,3" (10,9 cm) z klawiaturą

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Taca wyjściowa 550 arkuszy 

Wydajna, czarno-biała drukarka A4 dedykowana do prac 
o wysokiej jakości dla małych i średnich biur. Oferuje w standardzie 
sieciowy druk dwustronny z prędkością do 38 stron na minutę oraz 
obsługę poprzez dotykowy, kolorowy panel użytkownika. 
Możliwość rozbudowy pamięci, ilości podajników oraz o dysk 
twardy 320GB a także interfejs wifi. Urządzenie pozwala na użycie 
finiszera z półkami (tzw. mailbox).

A4

A4

A4
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A4

Prędkość druku 28 str./min. w formacie A4; 14 str./min. w formacie A3 

Rozdzielczość 600 x 600 dpi; 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

PDL PCL 6

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0,

Obsługa formatu A3 dla druku z podajnika ręcznego, dla kopii i skanu poprzez podajnik RADF 

Funkcje urządzenia druk, skan, kopia 

Niezwykle ciekawa propozycja kompaktowego urządzenia 
wielofunkcyjnego formatu A4, które poprzez podajnik dokumentów 
oraz podajnik ręczny jest w stanie pracować z formatem A3. 
Urządzenie e-STUDIO2802AM oferuje funkcje druku, skanowania 
w kolorze oraz kopiowania. Charakteryzuje się małymi rozmiarami,
wysoką wydajnością oraz niskimi kosztami eksploatacji.  

Prędkość druku 28 str./min. w formacie A4; 14 str./min. w formacie A3 

Rozdzielczość 600 x 600 dpi; 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

PDL PCL 6

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0,

Obsługa formatu A3 dla druku z podajnika ręcznego, dla kopii i skanu poprzez podajnik RADF 

Funkcje urządzenia druk, skan, kopia oraz faks 

Rozbudowane dodatkowo o funkcję  faksu kompaktowe urządzenie 
wielofunkcyjne A4, które poprzez podajnik dokumentów oraz 
podajnik ręczny jest w stanie pracować także z formatem A3. 
Urządzenie e-STUDIO2802AF oferuje funkcje druku, skanowania 
w kolorze, kopiowania oraz faksowania. Posiada identyczne 
rozmiary, wydajność i koszty eksploatacji jak urządzenie 
e-STUDIO2802AM.

A4/A3

A4/A3
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Prędkość druku 47/52 str./min. w formacie A4;

Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Kontroler e-BRIDGE, wsparcie dla technologii Open Platform 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Wydajne urządzenie wielofunkcyjne A4 o parametrach 
i wytrzymałości identycznej z urządzeniami A3. Oferuje 
w standardzie wysokiej jakości sieciowy druk dwustronny 
z prędkością 47 lub 52 strony na minutę oraz obsługę poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 22,8 cm. 
Dostępna szeroka gama opcji rozbudowywujących funkcjonaność 
urządzenia. W tym zszywacz offline oraz finiszer wewnętrzny.

A4

Prędkość druku 23/28 str./min. w formacie A4; 14/14 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość 2400 x 600 dpi z wgładzaniem

PDL GDI (Graphic Device Interface)

Panel użytkownika czarno-biały 4 liniowy panel LCD z podświetleniem 35mm x 66mm

Interfejs sieciowy High Speed USB 2.0

Pamięć 512 MB 

Taca odbiorcza Wewnętrzna taca o pojemności 100 arkuszy

Podstawowe, czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3 dla 
małych biur, pozwalające na rozpoczęcie pracy z minimalnymi 
kosztami. Szereg opcji pozwala na rozbudowę wraz ze 
zwiększającymi się potrzebami użytkowników. Urządzenie oferuje 
wewnętrzny system recyklingu tonera, pozwalający na jego 
całkowite wykorzystywanie. Funkcje Energy Star gwarantują 
ochronę środowiska oraz efektywny kosztowo sposób prowadzenia 
biznesu.

A3

Prędkość druku 23/28/28 str./min. w formacie A4; 14/14/14 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość 2400 x 600 dpi z wgładzaniem

PDL PCL 6

Panel użytkownika czarno-biały 4 liniowy panel LCD z podświetleniem 35mm x 66mm

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 512 MB 

Taca odbiorcza Wewnętrzna taca o pojemności 100 arkuszy

Rozbudowana wersja urządzeń klasy e-STUDIO2303AM/2803AM, 
oferująca większe możliwości rozbudowy o funkcje potrzebne nie 
tylko w małych ale także średnich biurach. Czarno-białe urządzenie 
wielofunkcyjne A3 oferujące druk sieciowy w standardzie oraz 
funkcje faksu w opcji. Urządzenie oferuje wewnętrzny system 
recyklingu tonera, pozwalający na jego całkowite wykorzystywanie. 

A3



Prędkość druku 25/30/35/45/50 str./min. w formacie A4; 16/16/25/25/25 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość do 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 2GB 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Wielofunkcyjne urządzenie A3 wyposażone w pełny kontroler 
e-BRIDGE, będące podstawowym reprezentantem linii  czarno-
białych urządzeń inteligentnych Toshiba. Szeroka gama prędkości 
oraz opcji. Urządzenie oferuje w standardzie wysokiej jakości 
sieciowy druk dwustronny, kolorowy skaner oraz obsługę poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 22,8 cm.

A3

Prędkość druku 55/65/75/85 str./min. w formacie A4; 34/37/40/43 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 2GB 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Najszybsze, czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A3 wyposażone 
w pełny kontroler e-BRIDGE będące w ofercie Toshiba w Europie. 
Szeroka gama prędkości oraz opcji pozwala sprostać każdemu 
zadaniu. Urządzenie oferuje wiele funkcji finiszujących, 
w tym insertery, finiszery broszurujące, zszywacze oraz dziurkacze. 
Podajniki na maksymalnie 7600 arkuszy papieru. Obsługa poprzez 
dotykowy, kolorowy panel użytkownika o przekątnej 22,8 cm.

A3
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Prędkość druku 30 str./min. w formacie A4; 16 str./min. w formacie A3

Rozdzielczość do 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

PDL XPS, PCL 6, emulacja PS3

Panel użytkownika kolorowy, dotykowy panel 9" (22,8 cm)

Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (także IPv6), High Speed USB 2.0

Pamięć 1GB 

Dysk twardy 320GB, Secure Wipe Technology ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256

Pierwsze na  świecie wielofunkcyjne urządzenie TOSHIBA 
e-STUDIO306LP/e-STUDIORD30, które wykorzystuje unikalną 
technologię wielokrotnego druku na tym samym arkuszu papieru. 
Ponowny wydruk na tym samym, zwykłym papierze biurowym jest 
możliwy dzięki wykorzystaniu specjalnego tonera, którego czynnik 
koloryzujący w specjalnym procesie przestaje być widoczny.
Unikalna ekotechnologia Toshiba jest przyjazna środowisku, 
oszczędzając papier, wodę oraz pozwala na redukcję emisji CO2, 
a w efekcie końcowym pieniądze użytkownika.
Proces użycia i odzysku papieru może być powtórzony nawet 
dwudziestokrotnie. Urządzenie oferuje w standardzie wysokiej 
jakości sieciowy druk dwustronny, szybki skaner kolorowy, 
możliwość sortowania papieru na nadający się do ponownego 
użycia lub nie oraz obsługę poprzez dotykowy, kolorowy panel 
użytkownika o przekątnej 22,8 cm.

A3

WIĘCEJ INFORMACJI NA: 

http://eco.toshiba.eu/pl/eco-mfp/

Papier użyty 
5 razy

Papier użyty 
tylko 1 raz

redukcja

oszczędzasz 80% papieru 
(8gr  > 2gr za arkusz )

oszczędzasz 3,2 l wody 
(wyprodukowanie 1 arkusza 
papieru A4 80g/m2 to zużycie 
0,8 litra wody)

Papier użyty 
5 razy

redukcja

Papier użyty 
tylko 1 raz

2

redukcja

Papier użyty 
5 razy

Papier użyty 
tylko 1 raz

zmniejszasz emisję CO2



16

Wiele dokumentów po ich stworzeniu musi być zachowana na długo. Przykładem takich materiałów mogą być umowy, warunki gwarancji 
czy też certyfikaty. Są to tak zwane dokumenty stałe, wersje finalne, których intencją jest przetrwanie i uwiecznienie zawartych w nich 
informacji na bardzo długi okres czasu.
Jednakże bardzo często tworzymy, wykorzystujemy i drukujemy dokumenty, których ważność i przydatność zostaje utracona w ciągu 
krótkiego okresu czasu, przykładowo do końca dnia pracy, lub nawet szybciej, w ciągu kilkudziesięciu minut. Często już przy samym 
ich tworzeniu przyjmujemy, że szybko się ich pozbędziemy, wyrzucimy po wykorzystaniu. Przykładem takich dokumentów są te, które 
analizujemy przed wysłaniem ich wersji finalnej do innych użytkowników lub Klientów. Właśnie dla takiego typu dokumentów Toshiba 
stworzyła idealne i zarazem unikalne na świecie rozwiązanie - system  e-STUDIO306lp/rd30. Po prostu użyj papier ponownie! Jeszcze raz  
i jeszcze raz. Korzystaj z krótkoterminowych dokumentów tak jak zawsze, ale oszczędzaj papier.

Dokumenty tymczasowe oraz finalne (okres ważności informacji w dokumencie)

Dodawanie notatek wymazywalnymi 
długopisami firmy PILOT FriXion



BĄDŹ JESZCZE BARDZIEJ EKO 
Z URZĄDZENIAMI TOSHIBA

WIĘCEJ 
INFORMACJI 

NA:

www.toshibacarbonzero.eu/index.php

Firma Toshiba, dbając o ochronę środowiska opra-
cowała wspólnie z ekspertami z fi rmy co2balance 
(www.co2balance.com) program Carbon Zero, 
który jest sposobem na redukcję ilości CO2 emitowanego 
do atmosfery. Jest to możliwe dzięki bilansowaniu i redu-
kowaniu ilości wydzielanych gazów poprzez uczestnic-
two w projektach środowiskowych. Zadaniem programu 
jest zrównoważenie wpływu na środowisko naturalne 
wywołanego śladem węglowym wyemitowanym pod-
czas produkcji, transportu urządzenia wielofunkcyjnego 
fi rmy Toshiba aż po określoną liczbę stron, które zostaną 
wykonane na tym urządzeniu. Firma Toshiba uwzględnia 
zatem nie tylko ilość CO2 emitowanego podczas produkcji 
i transportu swoich produktów, ale również generowane-
go podczas dalszego cyklu życia urządzenia. Dlatego też 
jako wskaźnik przyjmuje określoną ilość wydruków, aby 
pokryć również wszelkie przyszłe emisje mające wpływ 
na środowisko. Dzięki temu procesowi emisja zo-
staje zbilansowana i staje się emisją „Carbon Zero”, 
co pozwala kopiować i drukować bez szkody dla 
środowiska. Udział w Programie Toshiba Carbon Zero 
pozwala zrównoważyć kilka ton dwutlenku węgla 
wyłącznie ze śladu węglowego wytwarzanego przez 
każde urządzenie wielofunkcyjne. Udział w programie 
jest dobrowolny, a uczestnicy otrzymują specjalne ozna-
czenia na urządzenia oraz certyfi katy. Mogą także wyko-
rzystywać wsparcie z funduszy europejskich.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieustannie staramy się dostarczać najnowsze wersje danych do naszych partnerów. 
Specyfikacje dla niektórych modeli mogą się zmienić w czasie pomiędzy produkcją i wydaniem tej dokumentacji. Copyright © 2015 TOSHIBA TEC POLAND S.A.

O Toshiba Tec

Toshiba Tec Corporation jest wiodącym dostawcą technologii 
informatycznych, działających w wielu branżach - począwszy 
od usług detalicznych, edukacyjnych, biznesowych  
aż po branżę hotelarską i produkcję przemysłową. Posiada 
centralę w Japonii oraz jest obecna  w ponad 80 państwach  
na całym świecie. 

Toshiba Tec Poland S.A. od roku 2005 jest na terenie Polski 
jedynym oficjalnym przedstawicielem TOSHIBA TEC 
CORPORATION, światowego lidera w produkcji urządzeń 
wielofunkcyjnych. Jej  korzenie w biznesie kopiowania  
i drukowania sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. 
Toshiba Tec Poland S.A. wraz ze swoimi partnerami bazując  
na wieloletniej wiedzy oferuje produkty, rozwiązania i usługi  
z dziedziny szeroko pojętej automatyki biurowej. Są to drukarki  
i urządzenia wielofunkcyjne oraz rozwiązania programowe, 
pozwalające na łatwą integrację urządzeń Toshiba  
w środowisku Klienta. Oferujemy rozwiązania od kontroli 
kosztów i kontroli dostępu, przez zarządzanie tworzonymi 
dokumentami, ich edycję aż po archiwizację. Nasze 
rozwiązania wspierają zarządzanie obiegiem informacji. 
Skupiamy się przede wszystkim na obniżaniu i kontroli kosztów 
kopiowania i drukowania dokumentów.  
Toshiba Tec Poland oferuje swoje produkty  
w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez sieć 
partnerów gwarantując serwis i wsparcie na terenie całego 
kraju.

Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX”  Sp. z o. o.
Istniejemy  na rynku od 1991 roku. Działamy na terenie 
północno-wschodniej Polski w branży sprzętu biurowego  
i multimedialnego.
Od 1994 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie w naszym regionie 
urządzeń firmy TOSHIBA, łączących w sobie zalety 
nowoczesnej technologii oraz łatwej obsługi. Rozwiązania, 
które proponujemy zapewniają komfort pracy z dokumentami. 
W tym czasie nabieraliśmy doświadczenia, uczestniczyliśmy  
w wielu szkoleniach w kraju i za granicą, poszerzaliśmy 
nieustannie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie handlu 
i serwisu.
W 2008 roku nasza oferta została rozszerzona o urządzenia 
tworzące Interaktywne Środowisko Nauczania. Naszą misją 
jest dostarczenie placówkom oświatowym działającym  
w regionie północno-wschodniej Polski najnowszych  

Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej
"BIFAX" Sp. z o.o.
Al. Konstytucji 3 Maja 32
15-776 Białystok
tel.:    85 653 10 39; 662 01 99
kom.: +48 602 625 466
www.bifax.pl

®
i najlepszych rozwiązań technologicznych, które uczynią 
je prawdziwymi skarbnicami wiedzy przekazywanej 
w najbardziej przystępny sposób.
Od lat obserwujemy jak zmieniają się preferencje 
naszych klientów. Indywidualne podejście do każdego  
z nich czyni nas nie tylko dostawcą, ale przede 
wszystkim partnerem i doradcą. Dzięki takiemu 
działaniu zaufało nam ponad 2000 klientów z którymi 
stale współpracujemy.
Oferujemy:

• sprzedaż i serwis urządzeń

• dzierżawę kserokopiarek 

• doradztwo w zakresie doboru urządzeń

• audyty obejmujące ocenę techniczną sprzętu 
biurowego

• umowy serwisowe

Jesteśmy jedynym na Podlasiu rekomendowanym  
przez TOSHIBA TEC POLAND serwisem  
urządzeń biurowych. 
 


