
JAKOŚĆ, GWARANCJA, OSZCZĘDNOŚCI  
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
EQ80 to asortyment wielofunkcyjnych urządzeń z serii ImageRUNNER ADVANCE, 
po niższych cenach niż nowy sprzęt, a przy tej samej jakości, który ogranicza 
wpływ na środowisko naturalne.

Odkryj więcej, zeskanuj kod i zobacz wideo

 
USTAWIENIA

Dokonywane są 
ostateczne regulacje, 
sprawdzone są kable 

i wykończenia 
oraz kompletowana 

dokumentacja.

KONTROLA JAKOŚCI

Surowy proces 
kontroli sprawdza, 

czy maszyna spełnia 
standardy nowego 

sprzętu.

PAKOWANIE

Sprzęt jest pakowany  
w nowo zaprojektowane 

systemy pakowania.

CZYSZCZENIE

Każda część jest dokładnie 
czyszczona metodami 
czyszczenia na sucho 

lub na mokro.

MONTAŻ

Nowe części i te, które 
zostały oczyszczone, 
są montowane w celu 
odbudowy sprzętu.

PROGRAMOWANIE

Dysk twardy 
jest formatowany, 
a oprogramowanie 
jest aktualizowane 

do najnowszej wersji.

WSTĘPNA KONTROLA

Każda maszyna  
jest sprawdzana, czy może 

być częścią programu EQ80.

DEMONTAŻ

Sprzęt jest 
demontowany 
do poziomu 

pustej obudowy.

SORTOWANIE

Części 
do wymiany są 
przekazywane 
bezpośrednio 
do recyklingu.

TWORZENIA WYJĄTKOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
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• EQ80 to nie odświeżona stara maszyna. To jakość nowego urządzenia.

• Wszystkie kluczowe części, niezależnie od ich stanu, są zastępowane 
nowymi.

• Każda maszyna otrzymuje nowy numer seryjny i nowy licznik.

• Urządzenie otrzymuje gwarancję jak nowa maszyna od oryginalnego 
producenta.

redukcji emisji CO2 
w odniesieniu do procesu 
produkcji nowego modelu

CERTYFIKATY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EQ80?

4 GŁÓWNE KORZYŚCI

Wszystko, czego można 
oczekiwać od urządzenia 
biurowego

Ta sama 
wydajność, jakość 
i wytrzymałość

Jakość Canon 
w niższej cenie

Osiąganie celów
środowiskowych

80% 

Proces produkcji 
zgodny z normą
ISO 14001
i ISO 9001

Certyfikat
Blue Angel

Certyfikat
Energy Star

Sprzęt wyprodukowany zgodnie z BS-8887-220:2010
Brytyjska standardowa specyfikacja procesu regeneracji.

MATERIAŁY PRODUKCJA TRANSPORT

POWÓD #1
Chcemy dać naszym klientom alternatywę, która pozwoli im 
spełnić swoje cele środowiskowe przy tej samej jakości Canon.

POWÓD #2
Chcemy być opcją dla klientów, którzy rozważają analizę cyklu życia 
kupowanego produktu zgodnie z kryteriami zielonych zamówień.

POWÓD #3
Chcemy, aby nasza przynależność do Paktu na rzecz Gospodarki  
o Obiegu Zamkniętym została przełożona na konkretne fakty.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Nasz asortyment EQ80 ma na celu promowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym poprzez maksymalizację wykorzystania zasobów naturalnych.  
W ten sposób tworzymy nową wartość, dzięki której możemy sprostać 
wymaganiom naszych klientów.
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PONAD
23.000 MASZYN 
SPRZEDANYCH 

W EUROPIE

NASZE 3 POWODY

Materiały Produkt
Koniec życia

ODNOWA


