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See the bigger picture

Intelligensebb megoldások
egy jobb vállalkozásért
A Canonnál elköteleztük
magunkat amellett, hogy
ügyfeleinknek innovatív
termékek valódi
választékát kínáljuk,
amellyel növelhetik
irodai hatékonyságukat,
és közben a lehető
legkisebb hatást
gyakorolják a
környezetre. A
legösszetettebb
megoldástól a
legegyszerűbbig
olyan csúcsminőségű
technológiákat hozunk
létre, amelyek segítik
a szervezeteket céljaik
elérésében – nemcsak
a dokumentumkezelés
és a kommunikáció
terén, hanem a
tágabb értelemben
vett fenntarthatósági
célkitűzésekkel
kapcsolatban is.

Ezért fejlesztettük ki az
EQ80 termékcsaládot.
Az újragyártott irodai
gépeinket jelölő EQ80
márkanév az erőforrások
hatékony felhasználását
és újrahasznosítását
szimbolizálja - ezekkel
az eszközökkel járulunk
hozzá egy fenntarthatóbb
gazdaságoz. Hosszú
múltra visszatekintő
gyártói szakértelmünket
felhasználva kiválasztjuk
az elmúlt évek
legnépszerűbb modelljeit,
és megfizethető árú,
kiváló minőségű
„újrahasznosított”
multifunkciós
nyomtatókat (MFP-ket)
építünk belőlük, így
jelentősen csökkentjük az
ökológiai lábnyomunkat.

2016-ban

44,7 millió
tonna

elektronikai hulladék
keletkezett,
ami 2014 óta 8%-os
emelkedést jelent.
(ENSZ, 2017)
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Mivel az EQ80
termékcsalád minden
tagjának legalább 80%-a
az eredeti gép anyagából
készült, a gyártás
különböző aspektusaival
járó CO2-kibocsátást
akár 80%-kal is képesek
vagyunk csökkenteni. Ami
pedig a legfontosabb,
hogy minden EQ80
termék ugyanazt a Canon
által nyújtott minőséget
és teljesítményt garantálja
a költségek töredékéért
vállalkozása és a
környezete számára.

Az EQ80 termékcsaládban az
eredeti termék alkatrészeinek
legalább

80%-a*

újrahasznosításra kerül, ami
kevesebb hulladékot és az új
nyersanyagoktól való kisebb
mértékű függést eredményez. (*az
alkatrészek súlya alapján számítva)
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A Canon és a
fenntarthatóság
Vállalatunk filozófiája a
„Kyosei”, amelynek jelentése
együtt élni és dolgozni
a közjó érdekében. Ez
a márkanevünk alapjául
szolgáló érték határozza meg
azt, ahogyan egy nagyobb,
globális közösség részeként
dolgozunk, valamint
a fenntarthatósághoz
való hozzáállásunkat
is. Ezért áll a Canon az
olyan kezdeményezések
kidolgozásának élén,
amelyek nemcsak vállalatunk,
hanem az Ön vállalkozása
számára is segítséget nyújt
a termékeink környezetre
gyakorolt hatásának
és szénkibocsátásának
minimálisra csökkentéséhez.
Egy termék életciklusa során
a CO2-kibocsátás kétharmada
jellemzően a nyersanyagkinyeréssel, azaz a beszállítók
által felhasznált alkatrészekkel
és magával a termékhasználattal
hozható kapcsolatba. EQ80
termékcsaládunkban a
rendelkezésre álló erőforrások
hatékony (újra)felhasználásának
elősegítésével jelentősen
csökkenteni tudjuk ezeket a
kibocsátásokat. A Canon széles
körű gyártói tapasztalata és
szakértelme az EQ80 termékek
gyártása során a felhasznált
anyag(tömeg) legalább 80%-ának
újrahasznosítását teszi lehetővé.
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Emellett, újratervezett
csomagolási eljárásunk és
termékbeállításaink az eredeti
kialakításokkal szemben
fenntarthatóan csökkentik a
csomagolóanyagok felhasználását.
Ennek köszönhetően a
hulladékképzést minimális, a
hatékonyságot pedig maximális
szinten tudjuk tartani, így EQ80
termékeink nemcsak észszerű,
hanem fenntartható üzleti
választást is jelentenek.

Az EQ80
termékcsaládban a
gyártás különböző
aspektusaival
kapcsolatba hozható
CO2-kibocsátás akár

80%-kal
csökkenthető.*

*A Canon belső módszere szerint számított érték. Az érték a begyűjtött termékek
állapotától függően változhat.
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Az EQ80 meghatározása
Az EQ80 márkanév azon
Canon-gépek jelölése, amelyek
újragyártási programunkból
származnak. A piacról begyűjtjük
a lejárt szerződéssel rendelkező
berendezéseket, majd elküldjük
őket a Canon egyik gyárába,
ahol a legapróbb alkatrészig
szétszerelik őket. A különálló
alkatrészeket ezután alaposan
megtisztítjuk, és teljes körű
ellenőrzésnek vetjük alá. A
gépeket ezt követően a meglévő
és új alkatrészek felhasználásával
újraépítjük. Az eljárás során
minden termék ugyanazon a
minőségellenőrzési folyamaton
megy át, mint az újonnan gyártott
készülékek, az EQ80 címkével
pedig a Canon garantálja, hogy
a termékcsalád az eredeti
gépekkel azonos minőséget és
teljesítményt nyújtja.
Az újragyártási programunkba
kerülő gépek nem véletlenszerűen
a kezünk ügyébe kerülő, régi
készülékek, amelyeket vásárlóink
küldtek vissza. A legnépszerűbb
modelljeink közül való gondos
kiválasztást követően a Canon
egész európai szervezetének
bevonásával célzottan gyűjtjük
be őket.
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Minden a Canon giesseni
(Németország) gyárában, európai
szakértői műszaki központunkban
történik, amely több mint 40
éves tapasztalattal rendelkezik a
másológép-gyártás területén. Itt
magasan képzett mérnökeink és
képzett dolgozóink minden gépet a
nulláról építenek újra. Szabványosított
és ellenőrzött gyári eljárásunkat
követve legalább olyan jó termékeket
készítünk, mint az eredeti változatok.
Szigorú gyártási szabványaink
változatlan minőséget garantálnak,
és minden EQ80 termék épp olyan
megbízható, mint a következő.

Minden EQ80 termék az újonnan gyártott
készülékekkel azonos minőségellenőrzési
eljárásokon megy keresztül, ha pedig nem
vagyunk biztosak benne, hogy működésük
az eredetihez hasonlóan egyenletes és
megbízható, egyszerűen nem értékesítjük.
Mindent megteszünk előzetesen, hogy
az EQ80 termékcsalád ugyanolyan
profizmussal segítse vállalkozását, mint
legújabb irodai technológiánk.

Az EQ80 a Canon kiemelkedő
minőséget garantáló jelölés.

Minden EQ80 termék az újonnan gyártott
Canon készülékekkel megegyező
minőségellenőrzési folyamatokon megy át.
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Gyári eljárásunk
részletes ismertetése
EQ80 termékeink
az újonnan gyártott
termékekkel
megegyező, szigorú
gyártási folyamatokon
mennek keresztül.
A berendezések
eredeti gyártójaként
garantálni tudjuk,
hogy mindig az
újakhoz hasonlóak
lesznek, és
mindig pontosan
ugyanazoknak
a szigorú
szabványoknak
felelnek meg.

Az eljárás a visszaküldött gép
legapróbb alkatrészeire való
szétszereléssel kezdődik, így
szakértőink minden összetevőt
alaposan megvizsgálhatnak. Az
újrahasznosításra alkalmas darabokat
ipari nedves- és száraztisztítási
módszerekkel alaposan megtisztítják,
majd gondos tesztelésnek vetik
őket alá. Ezáltal biztosítható, hogy
nemcsak a megjelenésük új, hanem
a teljesítményük is az újakéval
megegyező.
Az újból fel nem használható
alkatrészeket vadonatúj, eredeti
Canon elemekre cseréljük.
Mindezeken felül a gép
teljesítményével összefüggésbe
hozható minden fontos alkatrész – az
előhívó és fixálóállomástól kezdve
a behúzógörgőkön át egészen az
üveglapokig és dobegységekig
– kicserélésre kerül. A legújabb
készülékszoftver- és minőségi
frissítéseket szintén telepítjük, egy
vadonatúj számlálóval együtt.
Ezt követően minden Canon EQ80
terméket új kézikönyvekkel és
felhasználói dokumentációval látunk
el. Termékeinket speciális kialakítású
csomagolásban szállítjuk, amely
minden fontos tartozékot egyszerre
tartalmaz az Ön kényelme érdekében.
Az eredmény az eredetihez
hasonlóan hatékony és vonzó
termék, amely azonnal telepíthető és
használatba vehető.
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Minden EQ80 termék a

Canon szigorú
műszaki
követelményeinek

felel meg, és az új
termékeknek megfelelő
garanciával kapható.
Elkötelezettek vagyunk
amellett, hogy minőségi
dokumentumkezelési
megoldások színes
választékát biztosítsuk
Önnek most és a
jövőben egyaránt.
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5 legfontosabb
vállalásunk Ön felé
Az EQ80 termékcsaládunkban szereplő gépek nemcsak
teljesítményüket tekintve olyanok, mint az újak – az újonnan
gyártott Canon termékekkel megegyező garanciák
vonatkoznak rájuk. Ez azt jelenti, hogy irodája javuló
produktivitására számíthat annak biztos tudatában, hogy a
környezetvédelmi felelősségére is megoldást talált. Minden
EQ80 termék megfelel 5 kiemelt jellemzőnek:

1.

Hozzájárulás környezetvédelmi célkitűzéseihez
Az EQ80 termékcsalád a környezetvédelmi szempontokat szem
előtt tartva készült. Egy EQ80 termék választásával vállalkozása
hozzájárul a hulladékképzés és a széndioxid-kibocsátás
csökkentéséhez, valamint az erőforrások hatékony felhasználást
segíti elő.

2.

Rendkívül versenyképes ár
Biztosítjuk, hogy a hasonló funkciókat kínáló, újonnan gyártott
készülékekhez képest mindegyik modell árazása rendkívül
versenyképes, így a Canon kiváló minőségű nyomtatási
megoldása bármilyen méretű és költségvetési igényű vállalkozás
számára elérhető.
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3.

Legjobb gépeinket kínáljuk
Amikor kiválasztjuk az EQ80 termékcsalád leendő tagjait, csak a
korábbi legnépszerűbb vagy a kiemelkedő teljesítményadatokkal
rendelkező termékeket vesszük számításba a vásárlóink és
partnereink visszajelzései alapján.

4.

Minden funkció, amire csak szüksége lehet
A gondosan testreszabott gépkonfigurációk még a
legleterheltebb irodák igényeit is kielégítő funkciókat és
tartozékokat kínálnak.

5.

Garantált Canon-minőség
Termékeink mindig is jól ismertek voltak teljesítményükről,
tartósságukról és megbízhatóságukról, és szeretnénk, ha ez így is
maradna. Éppen ezért garantáljuk, hogy minden EQ80-as termék
az új modellekével pontosan megegyező szabványoknak felel
meg, és azonos garanciális védelemmel kaphatók.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minőségi
dokumentumkezelési megoldások színes választékát
biztosítsuk Önnek most és a jövőben egyaránt. Ezért
egészítjük ki újonnan gyártott irodai gépeink választékát az
EQ80 márkanévvel ellátott, újragyártott modellekkel. Ez nem
egy egyszeri kezdeményezés, hanem egy fenntartható
folyamat, amely idővel a kínált modellek tekintetében
természetesen fejlődni fog. A legfrissebb termékválasztékért
látogasson el weboldalunkra, vagy forduljon a Canon
képviselőjéhez.
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