TVARUMO INFORMACIJOS SUVESTINĖ
Poveikio aplinkai dėl vaizdo apdorojimo įrenginių naudojimo mažinimas

Daugelyje mūsų modelių yra integruota dvipusio spausdinimo ar net automatinio
dvipusio spausdinimo ir kopijavimo funkcija. Nustačius numatytąją dvipusio
spausdinimo parinktį, galima iki 50 % sumažinti popieriaus sąnaudas ir atitinkamai
popieriaus atliekas ir išlaidas.
Mūsų saugiojo spausdinimo sprendimas užtikrina, kad į spausdintuvą siunčiami
dokumentai būtų spausdinami tik tada, kai paleidžiami spausdinti pačiame
spausdintuve. Tai net tik apsaugo nuo to, kad konfidencialūs dokumentai neatsidurtų
netinkamoje vietoje, bet ir gali padėti išvengti nereikalingų spaudinių, nes
nepageidaujami spaudiniai nepaleidžiami iš spausdintuvo – taip taupomas popierius,
dažai ir (arba) rašalas, įrenginys eikvoja mažiau energijos ir apskritai mažiau dėvisi
aparatinė įranga.
Daugumoje „Canon“ įrenginių galima nustatyti dažų taupymo parinktį; naudojant šią
funkciją, spaudiniams ir kopijoms gali būti naudojama pusė įprasto dažų kiekio.
Elektroninių vaizdų ir dokumentų, pvz., nuotraukų, filmų ir nuskaitytų failų, saugojimo ir
platinimo sprendimai padeda greitai ir efektyviai pasiekti informaciją, sumažinti
sunaudojamą popieriaus ir eksploatacinių medžiagų kiekį ir sumažinti fizinės saugojimo
erdvės poreikį.
Spausdinimo procese naudojamos laikmenos gali sudaryti iki 56 % viso su spausdinimo
procesu susijusio per gyvavimo ciklą išmetamo anglies dioksido kiekio.

Atsižvelgdami į tai, siūlome keturių tipų poveikį klimatui neutralizuojantį popierių.
Naudojant šį popierių, išmetama nuo 24 % iki 81 % mažiau anglies, palyginti su
atitinkamu vidutiniu popieriumi. Likęs su popieriumi susijęs išmetamas anglies kiekis yra
dalinai arba visiškai kompensuojamas investuojant į sertifikuotus anglies dioksido
kompensavimo projektus. Sertifikuotas anglies dioksido kompensavimo projektas

pasirenkamas pagal popieriaus kokybę, pavyzdžiui, „Black Label Zero“ serijai
investuojama į viryklių projektą Ganoje, o „Recycled White Zero“ serijai investuojama
į vėjo energijos projektą Turkijoje.
Mes ne tik siūlome anglies požiūriu neutralius popieriaus variantus, bet ir įvairių
kategorijų perdirbtą popierių. Perdirbtas popierius atitinka aukščiausius kokybės
standartus įvairiems spausdinimo procesams ir aukščiausius klasėje reikalavimus dėl
ilgalaikio saugojimo ir archyvavimo. Perdirbto popieriaus privalumai:
•
•

išsaugomi gamtos ištekliai, nes perdirbtam popieriui pagaminti reikia gerokai
mažiau energijos ir vandens, nei popieriui iš pluošto;
saugomi miškų ištekliai ir remiami aplinkosaugos tikslai.

Galime patvirtinti, kad mūsų įrenginiai veiks su perdirbtu popieriumi, tačiau siekiant
užtikrinti netrikdomą veikimą būtinos minimalios specifikacijos.
Mes laikomės atsakingos popieriaus pirkimų politikos ir įsigyjame saugojimo grandinės
sertifikatą, kad užtikrintume viso savo popieriaus tiekimo tinklo atsekamumą. Šiuos
sertifikatus pripažįstame kaip lyginamuosius kokybės standartus:
„The National Association of Paper Merchants“ (NAPM)
„Forestry Stewardship Council“ (FSC)
„Programme for the Endorsement of Forest Certification“ (PEFC)
Daugiau informacijos apie siūlomas „Canon“ laikmenas rasite spustelėję čia.

