Toshiba

Историята на Toshiba Corporation започва през 1875 г. и е тясно свързана с
личността на гениални

неговия основател, Хисашиге Танака, известен като Томас Едисон на Япония.

Танака голяма мечта е да се разработят технологии, които наистина ще се
възползват хора

навсякъде. Философия, която се отразява от лозунга на корпорацията: Ангажиран
с хората.

Подвластни на бъдещето.
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Не просто шоу, на иновациите и научните изследвания заради самата себе си, но
реална и истинска

подкрепа, за да се възползват всички.

Днес, 130 години след първото му начало през 1875 г., ние можем уверено да
потвърди, че неговата

мечта се превръща в реалност.

В действителност, Toshiba, световен лидер във високите технологии, не само
развива нови

технологии, но също така осигурява продукти за подобряване на здравето,
комфорта и изграждането

на мрежи.
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Подвластни на хора

Цифрови решения, които правят възможно да се свърже хората навсякъде по
света, всички

в електронни системи, които съчетават забавление и информация, напреднали
медицински

инструменти за подобряване на здравето, решения за абсолютен комфорт и
системи за генериране

на енергия..

Подвластни на бъдещите Toshiba вярва, иновациите означава отношение на
отделния човек и

хармония с нашата глобална среда.

Kато световен лидер в областта на електрониката, Toshiba е поела ангажимент за
постигане на най-

високите стандарти на качество и иновации във всички индустрии, в които
компанията е основен
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играч.

Тези принципи се прилагат за климатичната разделение на въздух, за който Toshiba
продължава да

се развива водещо на пазара продукти, подходящи за жилищни и търговски
приложения.

Toshiba има страст за иновации и непрекъснато се стреми да гарантира, че нашите
климатици

помагат за опазване на околната среда, като дава успокоение и надеждност за
потребителите по

целия свят.

Система за управление на околната среда Toshiba Климатизация е спечелила
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сертифициране по ISO

14001 и води индустрията с 14 екологични награди, включително и в
Министерството на награда за

международна търговия и индустрия в Япония.

Toshiba също е получил международно признание за проектиране на
енергийно-ефективни сплит и

VRF, които работят на Фреон R410A.

Всички системи на Toshiba са предназначени, с акцент върху енергийната
ефективност, надеждност

и естетика.
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