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GEREVISEERDE MULTIFUNCTIONELE PRINTERS

Vandaag zorgen voor morgen

Canon streeft ernaar
klanten echte,
duurzame keuzes te bieden.
Canon levert innovatieve producten
die de productiviteit op kantoor
verbeteren en tegelijkertijd het
milieu minimaal belasten.

Op basis van jarenlange
productie-ervaring selecteert
Canon de best verkopende
modellen van voorgaande jaren en
reviseert die om beter betaalbare
apparaten te maken waarvoor
aanzienlijk minder nieuwe
grondstoffen nodig zijn. En dit
vermindert weer de hoeveelheid
CO2 tijdens de productiefase van
de levenscyclus van het product.
Canon's zwart-wit- en
kleurenapparaten binnen het
imageRUNNER ADVANCE
EQ80-portfolio voldoen aan
dezelfde strenge kwaliteitsnormen
als de nieuwe Canon-modellen en
hebben dezelfde volledige garantie.

Of het nu gaat om een uiterst
geavanceerde of een eenvoudige
oplossing, Canon's ultramoderne
werkplektechnologieën helpen organisaties
hun doelen te bereiken, niet alleen op het
gebied van documentbeheer, maar ook in
het kader van hun bredere
duurzaamheidsdoelstellingen.

Deze kunnen uw organisatie helpen aan
de milieuverplichtingen te voldoen en
uw groene reputatie te verbeteren.
Daarnaast besparen ze u geld, zorgen ze
voor de juiste apparaten voor elke
afdeling en toepassing, en bieden ze een
consistente gebruikerservaring binnen
uw gehele printerpark.

Canon's imageRUNNER ADVANCE
EQ80-portfolio is een voorbeeld bij
uitstek. Het biedt gereviseerde
multifunctionele printers (MFP's) van
hoge kwaliteit die veilige en
betrouwbare kopieer-, scan- en
printoplossingen bieden.
Ze passen naadloos in uw
workflows voor documenten en
bieden enorme voordelen voor
zowel uw organisatie als het milieu.

Wat is herproductie?

"

Herproductie is een uitgebreid en rigoureus industrieel
proces waarbij een eerder verkocht, versleten of
niet-werkend product of onderdeel wordt
teruggebracht in nieuwstaat of beter-dan-nieuwstaat,
met garantie op prestatieniveau en kwaliteit.
- Remanufacturing Industries Council

tot

80%

materiaal

"

"

Aangezien herproductie een aanzienlijk deel van de
materialen en toegevoegde waarde van het
oorspronkelijke product terugwint, en omdat dit
tegen lage extra kosten kan, hebben de resulterende
producten een lagere prijs.
- Springer Link

"

EQ80 UITGELEGD

WAAROM EQ80 BESTAAT
De gemiddelde levensduur van een MFP voordat
deze wordt vervangen, is drie tot vijf jaar.

De 'EQ' in EQ80 staat voor
Environmental Quotient.

(Branchegemiddelde voor
lease/contract.)

Tijdens de productie wordt tot 80%
van het materiële gewicht van het
oorspronkelijke product opnieuw
gebruikt, waardoor afval wordt
voorkomen en de afhankelijkheid van
nieuwe grondstoffen wordt
verminderd. Vandaar de '80' in EQ80.

Bovendien realiseert Canon dankzij de herproductie
een reductie van 80% van de CO2-uitstoot
tijdens de verschillende productiefasen.

(Berekend op basis van Canon's interne methodiek.
De waarde kan variëren afhankelijk van de staat waarin de verzamelde
producten verkeren.)

EQ80 is het keurmerk van Canon
voor uitstekende kwaliteit. Elk
EQ80-product ondergaat dezelfde
kwaliteitsgarantieprocedures als een
nieuw apparaat.

Alle EQ80-producten voldoen aan Canon's
strenge specificaties en worden geleverd
met een garantie die gelijkwaardig is aan
die van een nieuw product.

Jaarlijks worden er in EMEA
(bij benadering) meer dan 2,4 miljoen
nieuwe MFP's verkocht, grotendeels ter
vervanging van bestaande MFP's.
(Gegevens over Canon-marktaandeel.)

Elektronisch afval

Elektronisch afval is de snelst groeiende
afvalstroom ter wereld en zal naar
verwachting voor 2050 120 miljoen ton per
jaar bereiken.
E

(VN, 2019.)

95% van de Europeanen zegt dat het
beschermen van het milieu belangrijk voor hen is.

(Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards
the environment, 2018.)

Wereldwijd verwacht 43% van de consumenten
dat organisaties verantwoording afleggen over
hun milieu-impact.
(PWC Consumer Insights Survey, 2020.)

CANON’S

Herstellen

DUURZAAMHEIDSBENADERING
Canon is toegewijd aan haar bedrijfsfilosofie Kyosei:
'samenleven en samenwerken voor het algemeen belang'.
Het imageRUNNER ADVANCE EQ80-portfolio van Canon
belichaamt deze filosofie door de circulaire economie te
ondersteunen en de milieu-impact van Canon te verminderen — en
dus ook die van u.
EQ80 vormt slechts één onderdeel van Canon's inzet voor het
milieu. Canon staat op de A-lijst van het CDP dankzij haar aanpak
van de klimaatverandering en werkt voortdurend aan de
vermindering van haar milieu-impact door:
• Vermindering van de CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van
Canon-producten. Gemiddeld heeft Canon sinds 2008 een
vermindering van 3% per jaar behaald, wat neerkomt op een algehele
verbetering van 41,3% in 2020. Canon streeft ernaar om voor 2050 de
CO2-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten tot nul te beperken. 1
• Voortdurende verbetering van de energiezuinigheid van
Canon-producten. Dit heeft Canon geholpen het energieverbruik en
de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot te verminderen
• Uitvoering van een wereldwijd, ISO 14001-geaccrediteerd systeem
voor milieubeheer, waarmee Canon producten en diensten kan
aanbieden die klanten helpen hun milieu-impact te verminderen
• Realisatie van initiatieven op het gebied van circulaire economie,
waaronder Canon's bekroonde pan-Europese recyclingprogramma
voor cartridges
1

https://global.canon/en/environment/target.html

Meer informatie over duurzaamheid bij Canon EMEA vindt u
op www.canon-europe.com/sustainability/
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Wat is de circulaire economie?
Circulaire economie is een alternatief voor traditionele lineaire economie (nemen,
maken, weggooien) en streeft ernaar om de economie geleidelijk aan steeds meer los
te koppelen van het gebruik van beperkte natuurlijke grondstoffen.
Materialen worden zo lang mogelijk in gebruik gehouden en worden tijdens het gebruik
maximaal benut. Producten en materialen worden vervolgens aan het einde van elke
levensduur teruggewonnen en vernieuwd.

Einde van productlevensduur

HET HERPRODUCTIEPROCES
VAN DE imageRUNNER
ADVANCE EQ80
EQ80-apparaten worden geproduceerd
in een uitgebreid, gestandaardiseerd
herproductieproces, dat van begin tot eind aan
strenge kwaliteitscontroles onderworpen is.

Met de grondstoffen die zijn bespaard door één EQ80
te herproduceren in plaats van een nieuw product te
produceren, kan Canon het equivalent van 238 EOS
R-camera's produceren.2
Het herproductieproces van Canon levert tot 80%
minder CO2 dan het normale productieproces. Dit komt
overeen met de CO2-uitstoot die voortkomt uit het
elektriciteitsverbruik van één Brits huishouden
gedurende één jaar.3
Berekend op basis van hergebruikt materieel gewicht
Huishoudelijk elektriciteitsgebruik:
https://selectra.co.uk/guides/average-consumption-uk
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De bestverkochte modellen van Canon
worden in heel Europa verzameld en
naar de speciale herproductiefaciliteit
van Canon in Giessen in Duitsland
gestuurd, waar ze worden
gecontroleerd om de geschiktheid
voor het herproductieprogramma te
garanderen.

Als ze eenmaal tot het kale
frame zijn gestript, worden alle
onderdelen grondig gereinigd,
gecontroleerd op kwaliteit en
zo nodig gerepareerd of
vervangen.
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Het apparaat wordt vervolgens opnieuw
gemonteerd op een productielijn volgens
de fabrieksnorm, met zowel bestaande als
nieuwe onderdelen. Harde schijven
worden gewist en opnieuw geformatteerd
en het apparaat wordt bijgewerkt naar de
nieuwste firmware. De tellers worden op
nul gezet, het apparaat krijgt een nieuw
serienummer toegewezen en wordt
voorzien van een gloednieuwe
fabrieksgarantie.
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Ten slotte wordt elk
EQ80-model rigoureus getest
en onderworpen aan een
strenge kwaliteitscontrole
voordat het de fabriek verlaat.

CANON'S 7 BELANGRIJKSTE

EQ80

EQ80-TOEZEGGINGEN
De apparaten uit Canon's imageRUNNER ADVANCE EQ80-portfolio
werken niet alleen als nieuw, ze worden geleverd met dezelfde
garanties als elk nieuw geproduceerd Canon-product. Dit betekent dat
u kunt rekenen op een verbeterde productiviteit op de werkplek, in de
veilige wetenschap dat ook aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte
van het milieu is gedacht.
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Canon streeft ernaar om u nu en in de toekomst een
gevarieerde keuze aan kwaliteitsdocumentoplossingen te
bieden. De EQ80-apparaten van Canon vormen een perfecte
aanvulling op de Canon-serie nieuw geproduceerde
kantoormachines, waarmee aan de behoeften van elke
organisatie kan worden voldaan.

Ondersteuning van uw milieudoelstellingen

De EQ80-serie is ontwikkeld met aandacht voor het milieu.
Door een van onze EQ80-producten te kiezen, stimuleert uw
organisatie de circulaire economie, draagt u bij aan de
vermindering van afval en CO2-uitstoot, en bevordert u
efficiënt gebruik van grondstoffen.

Kostenreductie

Canon zorgt ervoor dat elk model zeer scherp geprijsd is
in vergelijking met een nieuw geproduceerd apparaat met
vergelijkbare functionaliteit. Dit betekent dat er een
hoogwaardige Canon-oplossing beschikbaar is voor
organisaties van elke omvang en met elk budget.

Canon-producten staan bekend om hun prestaties, robuustheid
en betrouwbaarheid, en dat moet zo blijven. Daarom zorgt
Canon ervoor dat elk EQ80-apparaat voldoet aan exact
dezelfde normen als de nieuwe modellen — met een nieuwe
teller, vergelijkbare firmware en kwaliteitsupdates —
en wordt geleverd met gelijkwaardige garantiebescherming.

Optimaal gebruik van printerinvesteringen

Elk EQ80-apparaat maakt zeven beloften waar.
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Wanneer Canon de apparaten voor het EQ80-gamma
selecteert, komen uitsluitend apparaten in aanmerking die
voorheen het beste werden verkocht of een uitstekende
staat van dienst hadden, gebaseerd op de feedback van
klanten en partners.

De kwaliteit, prestaties en duurzaamheid zijn gelijk
aan die van het oorspronkelijke apparaat.
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Firmware-update op basis van generatie, kwaliteit en
standaard beveiligingsupdates

Garantie van Canon en dezelfde productieve levensduur
als een gloednieuw apparaat

EQ80-apparaten zijn geschikt voor de cloud en kunnen
worden uitgerust met Canon's optionele, cloudgebaseerde
documentmanagement-oplossingen uniFLOW Online en
uniFLOW Online Express. Dit betekent dat de apparaten
naadloos kunnen worden geïntegreerd in de workflows voor
documenten van uw organisatie, zowel op kantoor als
daarbuiten. Zo boekt u voortgang in uw digitale
transformatietraject en ondersteunt u uw hybride werkwijzen.

Elk apparaat is zorgvuldig op maat geconfigureerd om de
functionaliteit, standaard beveiligingsfuncties en accessoires te
bieden die voldoen aan de behoeften van zelfs de meest
veeleisende kantoren. EQ80-apparaten worden bijgewerkt met
de nieuwste firmware voor apparaten van dezelfde generatie en
bieden daarmee een vertrouwde gebruikerservaring die
overeenkomt met de rest van uw printerpark

Nieuwe teller

Consistente gebruikerservaring binnen het hele
printerpark

Integratie met uw workflows voor documenten

Alle functionaliteit die u nodig hebt

Canon biedt de beste machines aan

COMPROMISLOZE DUURZAAMHEID
VOOR UW ORGANISATIE

Gegarandeerde Canon-kwaliteit

Klaar voor de cloud
Ondersteuning van milieu- en andere
organisatiedoelstellingen.
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EQ80's bevorderen het efficiënte gebruik van grondstoffen,
dragen bij aan de circulaire economie en minimaliseren de
CO2-uitstoot tijdens de grondstofwinning-, productie- en
verzendfasen van de levenscyclus van het product.
Met EQ80's bespaart u op printinfrastructuur dankzij
kostenefficiënte technologie en investering
EQ80's leveren een waardevolle bijdrage aan het aantonen van
de inzet van uw bedrijf om de planeet te beschermen

Neem vandaag nog contact op om te
ontdekken welke voordelen de
producten uit Canon's imageRUNNER
ADVANCE EQ80-portfolio voor het
milieu én uw bedrijf kunnen opleveren.
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