
•  ’s Werelds eerste multifunctionele 
printer met uitwisbare toner

•   De unieke multifunctionals met hybride 
printtechnologie, bieden volledige print-, 
scan-, kopieer- en faxfunctionaliteiten 

•   Bespaar tot 80% op papier door 
hergebruik én ontzie het milieu

•   Ontworpen voor organisaties die ecologie, 
economie en efficiëntie willen combineren

•   Geheel CO2-neutraal printen dankzij het 
Toshiba CO2-neutraal programma

 

Productbrochure



2     e-STUDIO5008lp SERIES 3

Als één van de grootste technologische bedrijven ter wereld zijn wij ons erg 
bewust van de verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van mensen 
en de omgeving - het milieu waarin wij werken, ondernemen en leven. 
 
Toshiba’s unieke hybride technologie combineert het conventioneel zwart-wit 
afdrukken met eco printen, waarbij de toner wordt gewist zodat u het 
papier opnieuw kunt gebruiken. Eén systeem waarmee u gemakkelijk uw 
werkstromen verbindt, integreert en vereenvoudigt. Bovendien bespaart u 
significant op papierkosten, maar ook op het verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen. Het systeem is uitgerust met de meest geavanceerde 
technologie en is ontworpen voor bedrijven die efficiëntie, economie en 
ecologie willen combineren. 
 
Zwart-wit afdrukken is nog nooit zo groen geweest.

VERBIND, INTEGREER,  
VEREENVOUDIG EN HERGEBRUIK

‘s Werelds eerste multifunctionele  
zwart-wit systeem met uitwisbare toner

ALLES WAT U NODIG 
HEEFT IN ÉÉN SYSTEEM
Ecologie
Het idee van een papierloos kantoor bestaat al meer dan 40 
jaar, maar zelfs moderne werkstromen hebben nog steeds een 
behoorlijke hoeveelheid documenten die worden geprint. 
Toshiba biedt de perfecte oplossing voor het duurzame kantoor 
dat efficiënt informatie wilt verwerken. Onze unieke hybride 
printtechnologie biedt alles wat u verwacht van een 
multifunctionele printer (MFP) en meer: u kunt de toner wissen 
en het papier hergebruiken, waardoor u bijdraagt aan een 
groene toekomst. 

Economie 
Met één systeem print u zowel standaard zwart-wit 
documenten als documenten met uitwisbare blauwe toner. Dit 
betekent dat u de Toshiba Eco Hybride gebruikt als elk ander 
zwart-wit multifunctioneel systeem en dat u de mogelijkheid 
heeft om te kiezen voor diverse afwerkingsmogelijkheden. 
Bespaar tot 80% papier door hergebruik. Hoe vaker u het 
papier hergebruikt, hoe meer u bespaart.  
 
Efficiency
De Toshiba e-BRIDGE Next technologie draagt bij aan het 
optimaliseren van uw informatieprocessen. De innovatieve 
e-BRIDGE Next controller maakt het creëren, delen en 
beheren van informatie eenvoudiger dan ooit tevoren. Uw 
werkprocessen zijn uniek en onze systemen moeten zich 
daaraan kunnen aanpassen. Hoe complex uw 
documentstromen ook zijn met één druk op de knop wordt er 
een geautomatiseerd proces in gang gezet. De Toshiba Eco 
Hybride verbetert uw algehele efficiëntie.
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DE BESTE TECHNOLOGIE 
VOOR UW ORGANISATIE 

Printen Scannen Kopïeren Faxen

Eco-vriendelijkHergebruik Efficiënt Databeveiliging

Cloud printen Mobiel printen WiFi-direct Embedded OCR

Het optimaliseren van uw werkstromen is essentieel geworden 
voor organisaties die succesvol willen zijn. We hebben onze 
Eco Hybride ontworpen om u alle functionaliteiten te bieden 
die uw werkstromen productief en efficiënt maken. Maar er is 
meer: we hebben een unieke uitwisbare afdrukfunctie 
toegevoegd die eenvoudig is te selecteren bij het geven van de 
printopdracht. 

Verbind
Het wordt steeds belangrijker snel en eenvoudig toegang tot 
uw documenten te hebben, altijd en overal. Toshiba zorgt 
ervoor dat wat u wilt, wanneer u maar wilt en waar u maar wilt, 
altijd mogelijk is. 

Toshiba’s Eco Hybride - Alles wat u nodig heeft, en meer - in één systeem

 • Multi Station printen hiermee kunt u printopdrachten 
vanaf uw computer verzenden en ophalen bij elke gewenste 
multifunctional door u bij het systeem te authentificeren. 

 • Cloud printen zorgt ervoor dat u toegang heeft 
tot uw documenten, ongeacht waar u bent. Met 
onze ingebouwde apps kunt u uw documenten 
direct verzenden naar, of afdrukken vanuit, 
Microsoft OneDrive, Google Drive of Dropbox.

 • Mobiel printen biedt u de flexibiliteit om direct 
vanaf uw mobiele apparaat af te drukken via AirPrint, 
Google Cloud Print, de Mopria Print Service of 
onze Toshiba e-BRIDGE Print & Capture app.

VOORDELEN
• Een uniek zwart-wit multifunctioneel systeem 

met een snelheid van maximaal 50 pagina’s 
per minuut en maximaal 35 pagina’s per 
minuut in uitwisbare blauwe toner zorgt 
ervoor dat u met de Eco Hybride moeiteloos 
grote printopdrachten verwerkt.

• Met de gepersonaliseerde gebruikersinterface 
bedient u de MFP net zo gemakkelijk 
als een smartphone en heeft u toegang 
tot alle functies die de Eco Hybride te 
bieden heeft. Soepel en simpel.

• Uitstekende afdrukkwaliteit: het maakt niet 
uit of u zwart of uitwisbare blauwe toner 
gebruikt, het resultaat is altijd hetzelfde.

• De optionele Dual Scan documenteninvoer 
kan maximaal 300 vel papier verwerken 
met een indrukwekkende snelheid van 
maximaal 240 beelden per minuut.

• Uitstekende gegevensbeveiliging, dankzij 
de Toshiba beveiligde harde schijf en 
verdere optionele beveiligingsfuncties 
voor compliance met IEEE2600.2.
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Integreer 
De Eco Hybride bevat onze nieuwste e-BRIDGE Next 
technologie. Dit maakt het gemakkelijk om het systeem 
te integreren in uw bestaande IT-infrastructuur en helpt 
de beheerders om efficiënter te werken. De open platform 
architectuur maakt het mogelijk om aangepaste werkstromen 
te creëren, die scannen, archiveren of andere document 
management taken vereenvoudigen. 
 
Vereenvoudig 
Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van organisaties voor 
een groot deel is te danken aan de efficiëntie waarmee zij 
informatie verwerken. Daarom zoeken wij voortdurend naar 
mogelijkheden om de prestaties van onze mfp’s te verbeteren, 
zodat onze klanten hun informatieprocessen kunnen 
optimaliseren. Het resultaat van onze inspanningen is de 
innovatieve Eco Hybride. 

Tijdelijke documenten 
worden met de blauwe  
uitwisbare toner afdrukt

Permanente documenten worden in zwart afgedrukt,  
zodat ze gearchiveerd kunnen worden.

Met de Pilot FriXion pen kunt u 
schrijven op de tijdelijke documenten. 

De blauwe toner kan 
worden gewist via de Eco 
Hybride of het optionele 
papierrecyclingssysteem. 

De gewiste documenten  
kunnen hergebruikt worden

ContraCten

Wat is het voordeel?
Stel dat u maandelijks 5.000 afdrukken maakt. Dan heeft u na 
vijf jaar 300.000 vellen papier bespaard. Anders gezegd: met de 
hoeveelheid papier die u normaal in één jaar verbruikt, kunt u nu 
vijf jaar doen. Hoe vaker u het papier hergebruikt, hoe meer u 
bespaart.

Naast het besparen van de kosten voor papier (aankoop, 
opslag, distributie en verwijdering) is er ook een belangrijk 
milieuvoordeel, omdat u automatisch de CO2-uitstoot en het 
waterverbruik vermindert, die tijdens de papierproductie wordt 
gegenereerd.

Hoe werkt het?
We printen vaak tijdelijk documenten, denk aan een e-mail of 
een tekst die u even goed wilt doornemen. Voor deze gevallen 
biedt Toshiba’s Eco Hybride de mogelijkheid om bij het 
afdrukken van uw tijdelijke documenten, de uitwisbare blauwe 
toner te selecteren. Op deze manier hoeft u uw document niet 
meer weg te gooien als u het niet meer nodig heeft, maar kunt u 
de afdruk van het papier verwijderen en het papier 
hergebruiken. Om het eenvoudiger te maken, kunt u instellen 
met welke applicaties u de afdrukken standaard eco wilt 
printen, zoals e-mail. 

Om werknemers te stimuleren om eco te printen en papier te 
hergebruiken, kunt u met behulp van rapportagemogelijkheden 
het printgedrag inzichtelijk maken. Zo ziet u in één oogopslag 
uw milieubijdrage. 

Hoe kan de toner worden gewist?
De Eco Hybride kan zelf de blauwe toner wissen. Plaats het 
gebruikte papier in de aangewezen papierlade en start het 
proces. De blauwe toner wordt gewist en u kunt vervolgens het 
gewiste papier terugleggen in de papierlade om opnieuw op af 
te drukken.  

Optioneel kunt u de e-STUDIO rd301 gebruiken - een 
wissysteem met geavanceerde functies. Dit systeem wist met 
een snelheid van maximaal 30 pagina’s per minuut en selecteert 
het papier in herbruikbaar en niet-herbruikbaar papier. 
Daarnaast kunt u documenten digitaliseren voor het 
elektronisch archiveren, voordat u de toner van de afdruk laat 
wissen.

regelmatig 
gebruik

hergebruik 
1x

hergebruik 
5x

hergebruik 
4x

hergebruik  
3x

hergebruik 
2x

Verminder uw papierverbruik door papier te 
hergebruiken met de Toshiba Eco Hybride.

PRINTEN WAS NOG 
NOOIT ZO GROEN

Het grote tabletachtige scherm met een ingebouwde 
webbrowser is gemakkelijk te bedienen en aanpasbaar aan 
uw wensen en eisen. Het biedt u directe toegang tot alle 
functionaliteiten en verhoogt de efficientie van de gebruikers.

Hergebruik 
De Eco Hybride van Toshiba heeft een unieke eigenschap: 
papier kan worden hergebruikt, dankzij de uitwisbare 
blauwe toner. Dit heeft een positief effect op het milieu. 
Het wissen kan via het systeem zelf of via het optionele 
papierrecyclingssysteem, de e-STUDIO rd301. 
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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/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright © 2017 
TOSHIBA TEC.

Together Information is Toshiba’s visie over hoe organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. Op een manier dat 
deze data efficiënt kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kennis 
binnen organisaties. 
 
Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle 
organisaties die organisaties zijn die informatie op de meest efficiënte 
manier communiceren.  
 
Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van 
branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba´s inzet voor de 
toekomst weerspiegelen.

Over  Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod 
vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze 
oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al 
decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al 
onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba 
Tec Corporation. 
 
Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier 
van informatietechnologie, opererend in verschillende 
sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke 
dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor 
in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba 
Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, 
opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van 
informatie.

 
Neem voor meer informatie contact met ons op:

 
TOSHIBA TEC NETHERLANDS 
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600

E-mail 
info@toshibatec.nl

Website 
www.toshibatec.nl


