PŘEPRACOVANÁ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
CANON EQ80
JIŽ DNES SE STARÁME
O ZÍTŘEK
Řada EQ80 společnosti Canon nabízí vysoce kvalitní přepracované multifunkční
zařízení, která poskytují stejně spolehlivá řešení pro kopírování, skenování a tisk jako
zcela nové modely a nabízejí skvělé výhody pro vaši firmu i životní prostředí.
Naše černobílá a barevná zařízení EQ80 jsou zcela přepracována, splňují stejně
náročné standardy kvality jako naše nové modely a nabízejí také stejnou plnou
záruku. Díky tomu vám pomáhají plnit závazky vůči životnímu prostředí a zlepšovat
ekologické statistiky.

PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI CANON
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Ve společnosti Canon jsme oddaní naší
firemní filozofii Kyosei – „společně žít
a pracovat pro dobro všech“. Naše
řada přepracovaných multifunkčních
zařízení EQ80 tuto filozofii ztělesňuje,
neboť nám pomáhá snižovat ekologické
dopady nejen naší, ale i té vaší firmy,
a posílit tím oběhové hospodářství.

Snižujeme dopady své
činnosti na životní prostředí:
Minimalizace požadavků na
nové nerostné suroviny
Snížení emisí CO2
ve výrobním procesu
Zvýšení míry recyklace
odpadu
Dodržování přístupu
uzavřené smyčky „vyrobit –
použít – recyklovat“
Využívání obnovitelné
energie
Přispívání společnosti
v souladu s přírodou

Pomáháme posílit
oběhové hospodářství
prostřednictvím:
Navrhování výrobků, které
snižují plýtvání a znečišťování
životního prostředí
Uchovávání používaných
produktů a materiálů
k získání maximální hodnoty
Opětovného použití
a recyklace materiálů, dílů
a součástí po celou dobu
životnosti produktu
Vytváření hodnoty
prostředí a rozmanitých
kancelářských technologií
splňujících nejrůznější
požadavky zákazníků

JAKÉ JSOU
KLÍČOVÉ VÝZVY?

JAKÉ JE
ŘEŠENÍ?

CO JE
PŘEPRACOVÁNÍ?

3–5 let

Přepracování může tyto
vyplýtvané zdroje využít
k uspokojení vašich potřeb
v oblasti tisku, kopírování
a skenování a prospět
vašemu podnikání,
zákazníkům i životnímu
prostředí.

Přepracování je definováno v evropské síti
pro přepracování takto:

je průměrná životnost multifunkčního
zařízení před jeho výměnou.

Více než 2,4 milionu
nových multifunkčních tiskáren se
prodává každý rok, aby z větší části
nahradily ty stávající.

„Přepracování je proces vrácení použitého
produktu na přinejmenším jeho původní
výkon se zárukou, že je ekvivalentní nebo
lepší než u nově vyrobeného produktu.“

CO JE OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ?
Obnovit
Oběhové hospodářství
je alternativa tradiční
lineární ekonomiky (vzít,
vyrobit, zlikvidovat), která
se snaží postupně odpojit
ekonomickou aktivitu od
spotřeby neobnovitelných
zdrojů.
Zdroje se používají tak
dlouho, jak je to možné,
a během používání je
z nich získávána maximální
hodnota. Produkty
a materiály jsou poté na
konci každé životnosti
obnoveny a regenerovány.

Vzít

Materiály

Vyrobit

EQ80

Zlikvidovat

Konec životnosti

JAK MOC SE ZAJÍMÁTE
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ*?
95 %
Evropanů říká, že ochrana
životního prostředí je pro
ně důležitá

36 %
má obavy z vyčerpání
přírodních zdrojů

43 %
má obavy
z rostoucího
množství odpadu

56 %
má obavy ze
znečištění vzduchu

77 %
evropských občanů má
pocit, že společnosti
a průmysl nedělají
pro ochranu životního
prostředí dost...

...takže investice do zařízení EQ80 může vylepšit vaše ekologické závazky
* Eurobarometr: Přístup evropských občanů k životnímu prostředí, 2018

PROCES
PŘEPRACOVÁNÍ
1

Zařízení EQ80 jsou vyráběna pomocí
komplexního procesu přepracování,
který od začátku do konce podléhá
náročným kontrolám kvality.

Naše nejprodávanější modely jsou
shromažďovány z celé Evropy a jsou zasílány
k přepracování do specializované pobočky
společnosti Canon v německém Giessenu.
Zde se kontrolují, abychom zajistili, že jsou
do programu přepracování vhodné.

2

3

Po odstranění materiálů až na
samotnou kostru je každá součástka
důkladně vyčištěna, kontroluje se
její kvalita, a v případě nutnosti je
opravena nebo vyměněna.

Zařízení je poté znovu smontováno na standardní
výrobní lince továrny s využitím stávajících i nových
dílů. Pevné disky jsou vymazány a přeformátovány
a zařízení je upgradováno na nejnovější firmware.
Počítadla jsou vynulována, zařízení je přiřazeno nové
výrobní číslo a poskytnuta zcela nová záruka z výroby.

4
NÁŠ PROCES
PŘEPRACOVÁNÍ
PŘINÁŠÍ:

AŽ

Každý model EQ80 je před opuštěním
továrny podroben přísné kontrole kvality –
je tedy zaručen jeho bezvadný stav.

80

%

Snížení míry využívání
nových nerostných
surovin a také emisí
CO2 souvisejících se
získáváním zdrojů,
výrobou a přepravou
těchto surovin.

EQ80 – SOUHRN VÝHOD

Kvalita provedení, výkon
a odolnost odpovídající
původnímu novému zařízení

Podpora cílů v oblasti
životního prostředí a dalších
obchodních aktivit

Čistá úprava

Řada EQ80 podporuje efektivní využití
zdrojů a minimalizuje emise uhlíku

Nové počitadlo
Nejnovější aktualizace firmwaru
a kvality
Záruka společnosti Canon a stejná
produktivní životnost jako u zcela
nového zařízení

Zařízení EQ80 umožňuje
úspory z tiskové infrastruktury
prostřednictvím nákladově efektivní
technologie a investic
Zařízení EQ80 je cenným dokladem
závazku vaší společnosti chránit planetu

Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více o tom, jaké výhody
představuje naše řada EQ80 pro životní prostředí a vaše podnikání.
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