REPASOVANÉ MULTIFUNKČNÉ
TLAČIARNE CANON EQ80
O TO, ČO BUDE ZAJTRA,
SA MUSÍME POSTARAŤ
UŽ DNES
Rad EQ80 od spoločnosti Canon ponúka vysokokvalitné repasované multifunkčné
tlačiarne (MFP), ktoré poskytujú rovnako spoľahlivé riešenia kopírovania, skenovania
a tlače ako úplne nové modely a súčasne prinášajú skvelé výhody pre vaše
podnikanie aj pre životné prostredie.
Kompletne zrepasované čiernobiele a farebné tlačiarne radu EQ80 spĺňajú rovnako
prísne štandardy kvality ako naše nové modely a dodávajú sa s rovnakou plnou
zárukou. Takto vám dokážeme pomôcť splniť vaše environmentálne záväzky
a zlepšiť vaše výsledky vo vzťahu k životnému prostrediu.

ENVIRONMENTÁLNY PRÍSTUP
SPOLOČNOSTI CANON
V spoločnosti Canon zanietene
zastávame našu podnikovú filozofiu
Kyosei – „žiť a pracovať spoločne
pre spoločné dobro“. Náš rad
repasovaných multifunkčných tlačiarní
EQ80 túto filozofiu stelesňuje tým,
že nám pomáha znížiť dopady nášho
– a vášho – podnikania na životné
prostredie a súčasne podporuje
obehové hospodárstvo.

Dopad na životné prostredie
znižujeme takto:

Takto podporujeme
obehové hospodárstvo:

Minimalizujeme potrebu nových
surových materiálov.

Navrhujeme produkty, ktoré
znižujú mieru odpadu
a znečistenia.

Znižujeme emisie CO2
vznikajúce pri výrobnom
procese.
Zvyšujeme mieru recyklácie
odpadu.
Riadime sa prístupom
uzavretého cyklu vyrob-použirecykluj.
Využívame obnoviteľnú energiu.
Podieľame sa na zabezpečení
harmónie medzi spoločnosťou
a prírodou.

Udržiavame produkty
a materiály v prevádzke, aby
sme získali maximálnu hodnotu.
Opätovne používame
a recyklujeme materiály, diely
a komponenty, a to počas celého
životného cyklu produktu.
Vytvárame environmentálnu
hodnotu a poskytujeme výber
kancelárskych technológií
rôzneho druhu s cieľom
splniť rozmanité požiadavky
zákazníkov.

AKÉ SÚ VÝZVY?

AKÉ JE
RIEŠENIE?

ČO JE REPASOVANIE?

3 – 5 rokov

...Repasovanie dokáže
tieto odpadové zdroje
využiť tak, aby sa
zabezpečilo splnenie
vašich základných
potrieb v oblasti tlače,
kopírovania a skenovania
– a súčasne je prospešné
pre vaše podnikanie,
zákazníkov a životné
prostredie.

European Remanufacturing Network
definuje repasovanie takto:

To je priemerná životnosť multifunkčnej
tlačiarne pred jej výmenou.

Viac ako
2,4 milióna

nových tlačiarní sa predá každý rok…
vo väčšine prípadov s cieľom nahradiť tie
existujúce.

„Repasovanie je proces prinavrátenia
prinajmenšom takého stavu použitého
produktu, aby sa obnovila jeho pôvodná
funkčnosť, a s takou zárukou, ktorá je
rovnaká alebo lepšia ako záruka na novo
vyrobený produkt.“

ČO JE OBEHOVÉ
HOSPODÁRSTVO?
Obehové hospodárstvo
je alternatívou tradičného
lineárneho hospodárstva
(v zmysle vezmi–vyrob–
zlikviduj) a jeho cieľom je
postupne zabezpečiť, aby
sa v rámci ekonomických
aktivít obmedzila spotreba
neobnoviteľných zdrojov.

Obnova

Zdroje sa používajú čo
možno najdlhšie a zároveň
sa vynakladá úsilie získať
z nich maximálnu hodnotu.
Produkty a materiály sa
následne na konci servisnej
životnosti obnovujú
a repasujú.

Vezmi

Materiály

Vyrob

EQ80

Odpad

Koniec životnosti

DO AKEJ MIERY VÁM ZÁLEŽÍ
NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ*?
95 %
Európanov tvrdí, že
ochrana životného
prostredia je pre nich
dôležitá.

36 %
má obavy z vyčerpania
prírodných zdrojov.

43 %
má obavy
z narastajúceho
množstva odpadu.

56 %
má obavy súvisiace
so znečistením
vzduchu.

77 %
európskych občanov
má pocit, že korporácie
a priemysel nevynakladajú
dostatočné úsilie na
ochranu životného
prostredia...

...takže investovanie do zariadenia radu EQ80 vám môže zlepšiť vaše výsledky vo vzťahu
k životnému prostrediu.
* Eurobarometer: Postoje európskych občanov k životnému prostrediu, 2018

PROCES
REPASOVANIA
1

Zariadenia radu EQ80 sú vyrobené
pomocou komplexného procesu
repasovania, ktorý od začiatku do konca
podlieha prísnym kontrolám kvality.

Z celej Európy sa zozbierajú naše najlepšie
predávajúce sa modely, ktoré sa následne
pošlú do inštitúcií spoločnosti Canon
vyhradených na repasovanie v meste Giessen
v Nemecku. Tu sa skontroluje, či sú vhodné
pre program repasovania.

2

3

Keď sú zariadenia rozobraté tak,
že z nich zostane len holý rám,
každý diel sa dôkladne vyčistí,
skontroluje z hľadiska kvality
a v prípade potreby sa opraví
alebo vymení.

Prístroj sa následne opätovne zmontuje na štandardnej
výrobnej linke továrne pomocou existujúcich, ako aj
nových dielov. Pevné disky sa vymažú a preformátujú
a prístroj sa upgraduje pomocou najnovšieho firmvéru.
Počítadlá sa vynulujú a prístroju sa priradí nové
výrobné číslo a úplne nová továrenská záruka.

4
NÁŠ PROCES
REPASOVANIA
ZABEZPEČUJE
NASLEDOVNÉ:

AŽ DO

Nakoniec prejde každý model radu EQ80
prísnou prehliadkou zahŕňajúcou kontrolu
kvality, kým opustí továreň — so zárukou
bezchybného stavu.

80

%

Zníženie používania
surových materiálov –
a emisií CO2 vznikajúcich
pri získavaní, spracovaní
a preprave týchto surových
materiálov.

EQ80 – ZHRNUTIE VÝHOD

Skonštruované s ohľadom na
kvalitu, funkčnosť a odolnosť
tak ako originálny nový
prístroj
Bezchybná povrchová úprava
Nové počítadlo
Najnovšie aktualizácie firmvéru
a kvality
Záruka od spoločnosti Canon
a rovnako produktívna doba
používania ako pri úplne novom
zariadení

Podpora environmentálnych
a iných obchodných cieľov
Rad EQ80s podporuje efektívne
využitie zdrojov a minimalizuje emisie
oxidu uhličitého.
Rad EQ80s prináša úspory
z tlačiarenskej infraštruktúry
prostredníctvom cenovo úspornej
technológie a investície.
Rad EQ80s sa významne podieľa
na tom, aby vaša spoločnosť
demonštrovala svoj záväzok voči
ochrane planéty.

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite viac o tom, ako môže náš rad EQ80
pomôcť životnému prostrediu a vášmu podnikaniu.
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