FAKTABLAD OM HÅLLBARHET
Minska miljöpåverkan vid användning

Många av våra modeller har inbyggda funktioner för
dubbelsidiga
utskrifter
och
kopiering.
Att
implementera
en
printpolicy
med
dubbelsidigt
som
standard
är
ett
effektivt
sätt
att
minska
miljöpåverkan
från
användningsfasen.
Det
kan
minska
pappersförbrukningen, och därmed avfallet och kostnaderna, med upp till 50 %.
Vår säkra utskriftslösning säkerställer att dokument som skickas till skrivaren bara skrivs
ut när så begärs vid själva skrivaren. Det förhindrar
inte
bara
att
konfidentiella dokument hamnar på fel ställe utan minskar dessutom antalet
onödiga utskrifter. Dokument som skrivs ut i onödan slösar på energi, papper, toner
och bläckpatroner och ger upphov till onödigt slitage av skrivaren.
Tonersparläget kan ställas in som standardinställning på de flesta av våra
modeller. Med den inställningen kan utskrifter och kopior göras med halva den
normala mängden toner.
Lösningar för lagring och distribution av elektroniska bilder och dokument,
exempelvis fotografier, filmer och skannade dokument, gör att det går
snabbt och enkelt att komma åt information samtidigt som förbrukningen av
papper och förbrukningsvaror minskar. Det går dessutom åt mindre fysiskt
lagringsutrymme.
De medier som används under utskriftsprocessen kan stå för upp till 56 % av det
totala utsläppet av koldioxid under hela utskriftsproduktens livslängd.

Vi erbjuder därför fyra typer av klimatneutralt papper. Koldioxidutsläppen från de
här papperstyperna är 24-81 % lägre än jämförbara
genomsnittliga
papper. Återstående koldioxidutsläpp kopplade till pappren minskas sedan eller
kompenseras genom investeringar i certifierade projekt för att minska mängden
koldioxid. Ett certifierat projekt för att minska utsläppen av koldioxid väljs
per papperskvalitet. För Black label zero investerar vi i ett projekt med effektiva spisar

i Ghana och för det återvunna White zero investerar vi i ett vindkraftprojekt i Turkiet.
Förutom de koldioxidneutrala pappersalternativen erbjuder vi även olika typer av
återvunnet papper. Återvunnet papper uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för
olika utskriftsprocesser och klassens högsta krav för långsiktig lagring och arkivering.
Fördelarna med återvunnet papper är bland annat:
•

•

Produktionen av återvunnet papper kräver betydligt mindre energi och
vatten jämfört med nyproducerat papper och minskar användningen av
naturresurser.
Minskad användning av ny skogsråvara och uppfyllande av relaterade miljömål.

Våra enheter fungerar med returpapper, men en minimispecifikation krävs för att
säkerställa problemfri drift.
Vi följer en inköpspolicy för papper och har full spårbarhet i hela vårt
pappersdistributionsnät. Följande certifieringar fungerar som kvalitetsstandard:
National Association of Paper Merchants (NAPM)
Forestry Stewardship Council (FSC)
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
Mer information om Canons utbud av medier finns om du klickar här.

