CANON EQ80
GENFREMSTILLEDE
MULTIFUNKTIONSENHEDER
TAG VARE PÅ
MORGENDAGEN – I DAG
Canons EQ80-serie tilbyder genfremstillede (remanufactured) multifunktionsprintere
af høj kvalitet, der leverer de samme driftssikre løsninger til kopiering, scanning og print
som helt nye modeller og giver store fordele for både din virksomhed og miljøet.
Vores EQ80 sort/hvid- og farveenheder, der er helt genfremstillede, opfylder de
samme strenge kvalitetsstandarder som vores nye modeller og har den samme
fulde garanti. Det hjælper dig med at opfylde dine miljømæssige forpligtelser og
styrke dine grønne forudsætninger.

CANONS MILJØVENLIGE
TILGANG
Hos Canon brænder vi for vores
virksomhedsfilosofi Kyosei –
"at leve og arbejde sammen for det
fælles bedste". Vores EQ80-serie af
genfremstillede multifunktionsenheder
indbefatter denne filosofi ved at hjælpe
os med at reducere miljøpåvirkningen
fra vores virksomhed – og din – og ved
at bidrage til den cirkulære økonomi.

Vi reducerer vores
miljøpåvirkninger ved at:
Minimere behovet for nye
råmaterialer
Mindske CO 2 -udledning
fra fremstillingsprocessen
Øge affalds genbrugsrater
Følge den lukkede proces
for produktion-bruggenvinding
Bruge vedvarende energi
Bidrage til et samfund i
harmoni med naturen

Vi bidrager til
den cirkulære økonomi
ved at:
Designe produkter,
der reducerer spild og
forurening
Holde produkter og
materialer i brug for at
opnå maksimal værdi
Genbruge materialer, dele
og komponenter i hele
produktets levetid
Skabe miljømæssig værdi
og et bredt udvalg af
kontorteknologier, der
opfylder en lang række
kundekrav

HVAD ER
UDFORDRINGERNE?

HVAD ER
LØSNINGEN?

HVAD ER
GENFREMSTILLING?

3-5 år

...Genfremstilling kan
bruge disse spildte
ressourcer til at opfylde
dine kernebehov for
print, kopiering og
scanning – til glæde for
din virksomhed, dine
kunder og miljøet.

Genfremstilling defineres af European
Remanufacturing Network som:

er den gennemsnitlige levetid for en
multifunktionsenhed, før den udskiftes.

Over 2,4 millioner
nye multifunktionsenheder sælges
hvert år… oftest erstatter de allerede
eksisterende enheder.

HVAD ER EN
CIRKULÆR
ØKONOMI?

"Genfremstilling er en proces, hvor et
brugt produkt som minimum returneres
til dets oprindelige ydeevne med en
garanti, der svarer til eller er bedre end det
nyproducerede produkt."

Genvinding

Den cirkulære økonomi
er et alternativ til en
traditionel lineær økonomi
(brug-og-smid-væk),
som sigter på gradvist
at adskille økonomisk
aktivitet fra forbruget af
begrænsede ressourcer.

EQ80

Ressourcer holdes i brug
så længe som muligt, og
maksimalværdien hentes
fra dem under brug.
Produkter og materialer
genvindes og regenereres
ved slutningen af hver
levetid.

Brug

Materialer

og

Smid væk

Udtjente produkter

HVOR MEGET BETYDER
MILJØET FOR DIG*?
95 %
af europæere siger, at
det er vigtigt for dem at
beskytte miljøet

36 %
er bekymrede for, at
naturens ressourcer
bliver opbrugt

43 %
er bekymrede for
det voksende antal
spildprodukter

56 %
er bekymrede for
luftforurening

77 %
af europæiske borgere
mener, at virksomheder
og industrier ikke gør nok
for at beskytte miljøet...

Derfor kan en investering i en EQ80-enhed forbedre din miljøindsats.
* Eurobarometer: Europæiske borgeres holdninger til miljøet 2018

GENFREMSTILLINGSPROCESSEN

1

EQ80-enheder produceres via en
omfattende genfremstillingsproces,
som er underlagt strenge
kvalitetskontroller fra start til slut.

Vores bedst sælgende modeller indsamles fra
hele Europa og sendes til Canons dedikerede
genfremstillingsvirksomhed i tyske Giessen,
hvor de kontrolleres for at sikre, at de er
egnet til genfremstillingsprogrammet.

2

3

Enhederne demonteres ned til
den blottede chassisramme, og
hver del rengøres grundigt og
kvalitetskontrolleres og bliver om
nødvendigt repareret eller udskiftet.

Maskinen samles derefter igen på en standard
produktionslinje ved hjælp af eksisterende såvel
som nye dele. Harddiske slettes og omformateres,
og maskinen opgraderes med den nyeste firmware.
Tællerne nulstilles, maskinen får et nyt serienummer
og en helt ny fabriksgaranti.

4
VORES GENFREMSTILLINGSPROCES
LEVERER:

OP TIL

Endelig gennemgår hver EQ80-model
en streng kvalitetskontrol, før den
forlader fabrikken – og den garanteres
i perfekt stand.

80

%

Mindre brug af
råmaterialer – og CO2udledningen fra indkøb,
produktion og transport
af disse råmaterialer.

EQ80 – OVERSIGT OVER FORDELE

Konstruktionskvalitet,
Støtter miljømæssige og
ydeevne og holdbarhed svarer andre virksomhedsmål
til den originale nye maskine
Perfekt finish
Ny tæller
Seneste firmware- og
kvalitetsopdateringer
Canons garanti og samme
produktive levetid som en helt ny
enhed

EQ80-enheder fremmer den
effektive udnyttelse af ressourcer og
minimerer CO2-udledningen
EQ80-enheder giver besparelser
fra printinfrastruktur via
omkostningseffektiv teknologi og
investering
EQ80-enheder er med til at
demonstrere din virksomheds
engagement i at beskytte planeten

Kontakt os i dag for at få mere at vide om, hvordan vores EQ80-serie kan
gavne miljøet og din virksomhed.
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