Broşür

Çevre için
HP ile iş ortaklığı
yapın
Orijinal HP kartuşlarını geri dönüştürün

Orijinal HP Sarf Malzemelerini satın aldığınızda, yenilikçi tasarımdan kolay ve
ücretsiz geri dönüşüme kadar uzanan çeşitli özelliklerle, çevreye olan etkinizi
azaltmak kolaydır.
HP Planet Partners Programı'na1 hp.com/recycle adresinden ulaşabilirsiniz

HP, çevre dostu
sürdürülebilir
baskıya geçişte
öncülük yapıyor
Bizler HP'de, yenilikçi çözümler geliştirirken çevreyi göz önünde
bulundurmanın bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu anlıyoruz. Bu
yüzden HP, hem kendi ekolojik ayak izimizi hem de müşterilerimizin ve iş
ortaklarımızın ekolojik ayak izlerini küçültmeye yardımcı olan programlara
büyük bir önem vermektedir. HP, çevreyi göz önünde bulunduran yüksek
kaliteli ürünler, hizmetler ve çözümler geliştirerek, küresel iş dünyasını
sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmeye yardımcı oluyor.
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Kaliteden ödün vermeden
çevre üzerindeki etkinizi
azaltın.
HP, bir yandan kusursuz sonuçlar sağlayan yazıcı kartuşları
üretirken, diğer yandan da çevre göz önünde bulundurularak
tasarlanmış ürünlere yönelik beklentilerinizi – ve kendi
taahhütlerimizi – karşılama konusunda son derece başarılı
olduğu gibi, bu amaç doğrultusunda kesinlikle taviz vermez.
HP'nin ürün yeniliklerinin önemli bir parçası, kurumsal sosyal sorumluluğu da destekleyecek
şekilde, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olan ve sorumlulukla üretilip geri dönüştürülen yazıcı
kartuşları geliştirmek ve sunmaktır. HP yazıcınız için tasarlanmış Orijinal HP kartuşlar, üstün
performans ve sonuçlar sağlar ve akıllı bir seçimin güvencesidir.
HP, bir ürünün gelişim sürecinin tüm aşamalarında çevresel etkiyi azaltmayı taahhüt eder. Bu
kapsamlı ve tümleşik yaklaşım, bir yandan geri dönüşüm için daha fazla fırsat yaratırken, diğer
yandan da ürün geliştirme, üretim ve bunu izleyen kullanım sırasında kaynakların korunmasına
odaklanır. HP'nin Design for Environment (DfE) programı, HP kartuşların başlangıçtan itibaren
çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmasını sağlar.
Ürünler kullanım ömürlerinin sonuna ulaştığında da, HP Planet Partners Programı
müşterilerin kartuşları geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade edebilmesini sağlar.1 HP’nin
kapsamlı çevre yönetimi, sarf malzemelerinin tüm yaşam döngüsünü kapsar ve size tam
anlamıyla iç huzuru sağlar.
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HP, on yıldan uzun bir süredir sorumlu çevresel yönetim
alanında öncülük yapmaktadır.
1991'de başlatılan HP Design for Environment (DfE) programı, geliştirme ve üretim süreçlerine
kapsamlı ve sürekli iyileştirmeler getirerek, çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmış baskı
sarf malzemelerinin üretimine odaklanmaya yönelik, zaten uzun zamandır var olan ilkelerimizi
resmileştirmiştir. Kartuşları, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmasına karşın olağanüstü
baskı kalitesi ve güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlarız. Kartuşların ve bileşenlerinin kolayca
geri dönüştürülebilmesini sağlarız ve çevreye yönelik taahhüdümüzü ücretsiz ve kolay bir
geri dönüşüm programıyla destekleriz.1 HP'yi seçerek, hem en yüksek kalitede baskı ve sarf
malzemeleri elde etmiş, hem de çevre için üzerinize düşeni yapmış olursunuz.
HP’nin Design for Environment programı, çevresel tasarımdaki yenilikleri ve iyileştirmeleri
tanımlamak, önceliklendirmek, önermek ve uygulamak için ürün tasarımcıları, araştırma ve
geliştirme ekipleri, üretim mühendisleri ve müşterilerle birlikte çalışan, dünya genelindeki ürün
yöneticileri ağıyla gurur duymaktadır.
HP, tedarikçilerinin tüm HP baskı sarf malzemelerinin ve ambalajlarının HP'nin Genel Çevre
Şartları'na (GSE) uygun olduğuna ilişkin sertifikaya sahip olmasını şart koşar; bu şartlar,
çevreye potansiyel zararı olan belirli maddelerin kullanımını yasaklayan bir kurallar kümesidir.
Bu kurallar, baskı sarf malzemelerinin ve ambalajlarının üretim süreçlerinde ozon tabakasına
zarar veren maddelerin kullanılmamasını ve harici HP LaserJet ambalajlarının klor içermeyen
süreçlerle üretilmesini sağlar.
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Kullanılmış kartuşlarınızı
ücretsiz, kolay ve sorumlu
bir şekilde geri dönüştürün
HP’nin Planet Partners Programı, Orijinal HP kartuşlarının
iadesi ve geri dönüşümü için müşterilere ücretsiz, kolay ve
sorumlu bir yol sunar.
20 yıldan uzun bir süre önce geliştirilen HP Planet Partners Programı, müşterilerin kullanılmış
Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını iade edebilmesi ve bunların ISO 14001 sertifikalı
son teknolojiye sahip tesislerde geri dönüştürülebilmesi için basit ve ücretsiz bir sistemin
öncülüğünü yapmıştır. O günden bu yana Orijinal HP mürekkep kartuşlarını da içerecek şekilde
genişleyen program, şu anda 60'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. HP, Planet Partners
Programı aracılığıyla, yazıcı kartuşlarını hiçbir zaman yeniden doldurmayacağını, yeniden
satmayacağını veya çöpe atmayacağını garanti eder.
HP'nin "kapalı döngü" geri dönüşüm işlemi
HP'nin mürekkep kartuşları için "kapalı döngü" geri dönüşüm işlemi endüstride bu alanda bir
ilkti. Günümüzde, Orijinal HP mürekkep ve LaserJet kartuşlarının her ikisi de bu çığır açan işlemle
geri dönüştürülmektedir.

1. Müşteriler Orijinal HP
Sarf Malzemelerini satın
alır

1

2

Müşteriler, üstün baskı kalitesi ve
güvenilirliğinden dolayı Orijinal HP
kartuşlarını satın alarak çevre için iyi
bir tercih yapmış olurlar.

6. HP yeniden
formüle eder

HP, yeni Orijinal HP sarf
malzemeleri üretmek
için yeni plastik reçinesini
yeniden formüle ederek
malzemeleri korur ve
sonsuz bir kapalı döngüde
yeniden kullanır.

Müşteriler, HP Planet Partners
programını kullanarak kullanılmış
mürekkep ve toner kartuşlarını
iade eder.
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3. HP
ayrıştırır

HP kartuşları
türlerine göre
ayrıştırır

5. HP plastik ekler

HP mürekkep kartuşları için içecek
şişeleri veya elbise askıları gibi
nesnelerden geri dönüştürülmüş
plastik ve toner kartuşları için ise yeni
plastik ekler.

2. Müşteriler HP Planet
Partners ile geri
dönüştürür

4. HP geri dönüştürür
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HP mürekkep kartuşlarını söker veya
parçalar, toner kartuşlarını parçalar;
plastik ve metal gibi malzemeleri
ayrıştırır.
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HP, 2005'ten bugüne kadar geri dönüştürülen plastiklerle, 2,6 milyardan fazla Orijinal HP
mürekkep ve toner kartuşu üretmiştir.2

628 milyon

1991'den beri geri dönüştürülen
mürekkep ve toner kartuşu sayısı

3 milyar

2005'ten beri çöpe atılması önlenen
plastik şişe sayısı

29 milyon

2013'ten beri geri dönüştürülen
elbise askılar3

Geri dönüştürülmüş - geri dönüştürülmemiş plastik karşılaştırması (1 yıllık sonuçlar)
Karbon ayak izinde %33
azalma
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Fosil yakıt tüketiminde %54

Bir yılda 1.455 otomobilin trafiğe
çıkmamasıyla eşdeğer4

azalma4

42.000 varilden fazla petrol
kullanımı önlendi4

%75 daha az su kullanıldı5

228 milyon duş için yeterli su
miktarı6

Siz de katılın
HP Planet Partners Programı'na katılmak hem işletmeler hem de bireyler için ücretsiz, kolay ve
faydalıdır. Müşterilere hp.com/recycle adresinde çeşitli ücretsiz çevrimiçi iade seçenekleri sunarız;
bunlara yazdırılabilir posta ücreti ödenmiş iade etiketleri, zarflar ve büyük atık toplama kutuları
dahildir.
Orijinal HP LaserJet toner kartuşları ve Orijinal HP mürekkep kartuşları bize ulaştıktan sonra,
Fransa ve Almanya'daki ISO 14001 sertifikalı tesislerde geri dönüştürülür. İade edilen HP
kartuşlarının tümü, çok aşamalı bir geri dönüşüm sürecinden geçer. Malzemeler patentli
ve tescilli bir teknoloji kullanımıyla türlerine göre ayrılıp parçalanarak plastikler, metaller ve
mürekkep, köpük veya toner kalıntıları ayrıştırılır. Daha sonra, yeni HP kartuşları gibi yeni
ürünlerin yapımında kullanılabilecek hammaddelere indirgenir. Geriye kalan tüm malzemeler
ve mürekkep veya toner kalıntıları, fosil yakıt tüketimini dengeleyecek şekilde enerji geri
kazanımında kullanılır veya sorumlu bir şekilde bertaraf edilir. İade edilen ambalajlar
diğerlerinden bağımsız olarak ayrıştırılır ve geri dönüştürülür.
7
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Kaynakların korunması
Malzeme azaltımı – ya da daha azıyla daha fazlasını yapmak
– Orijinal HP baskı sarf malzemelerinin çevresel ayak izini
azaltma çalışmasının temel unsurlarından biridir. HP, Design
for Environment programıyla baskı sarf malzemelerinin
üretimi ve ambalajlanması sırasında malzemeleri verimli
kullanmaya, malzeme maliyetlerini ve tüketimini azaltmaya
ve beklediğiniz kalite ve güvenilirliği korumaya çaba gösterir.
Tasarım
•	Tüm Orijinal HP mürekkep kartuşları çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve
su bazlı mürekkep içerir.
• Tasarımdaki yenilik sayesinde HP, tek renkli LaserJet toner kartuşlarında kullanılan bileşen parçalarını
üçte bir oranında, kullanılan ortalama plastik reçinesi miktarını da yarıdan fazla azaltmış ve böylece
ürünlerin geri dönüşümünü kolaylaştırmıştır.
• Ambalajlar, toplama ve geri dönüşüm hizmetlerinin bulunduğu alanlarda geri dönüştürülebilir olması
için tasarlanmıştır.
• 25 gramdan daha ağır plastik parçalar, malzeme tanımlamasına yardımcı olmak için uluslararası
geçerliliği olan ISO sembolüyle işaretlenmiştir.

Üretim
• Planet Partners yoluyla HP'ye iade edilen tüm HP kartuşları hammadde veya enerji geri kazanımı için
geri dönüştürülür. HP, Orijinal HP kartuşlarını hiçbir zaman yeniden doldurmaz, yeniden satmaz veya
çöpe atmaz.
• Çığır açan "kapalı döngü" geri dönüşüm işlemimiz, geri dönüştürülmüş Orijinal HP kartuşlardan ve diğer
tüketici sonrası kaynaklardan elde edilen plastiği kullanırken, bu şekilde üretilen yeni Orijinal HP kartuşları
olağanüstü baskı kalitesi ve güvenilirlik sunmaya devam eder.
• Tüm kaplanmamış ofis kağıtları, tebrik kartları ve parlak kağıtlar geri dönüştürülebilir niteliktedir.

Geri dönüşüm
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• Kullanılmış Orijinal HP kartuşlarının iadesi için kullanılan toplama kutuları, posta ücreti ödenmiş posta
etiketleri ve zarflara hp.com/recycle adresinden çevrimiçi olarak ulaşılabilir
• Müşterilerin 1991'den bu yana HP Planet Partners yoluyla geri dönüştürdüğü tüm HP mürekkep ve
LaserJet toner kartuşları Ekvator boyunca yan yana konsa, dünyanın çevresini 2,3 kez dolaşırdı.13
• Müşterilerin HP Planet Partners yoluyla geri dönüştürdüğü tüm HP mürekkep ve LaserJet toner
kartuşlarının ağırlığı, 50.417 katil balinanın ağırlığına eşittir.13
• Bugüne kadar, HP müşterileri dünya genelinde 628 milyondan fazla HP mürekkep ve LaserJet toner
kartuşunu iade etmiştir; bu miktar, Londra'daki Big Ben kulesini 172 kez doldurmaya yeterlidir.13
• Orijinal HP inkjet yazıcı kartuşları artık her zamankinden daha sürdürülebilir niteliktedir.14 Yenilikçi üretim
sayesinde 4 tanesinden 3'ü, iade edilmiş HP mürekkep kartuşlarıyla plastik şişeler ve elbise askıları gibi
diğer kaynaklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler içermektedir.
• Bir yıl içinde 2,5 Eyfel Kulesinin ağırlığına eşit HP mürekkep ve toner kartuşunu geri dönüştürdük.13
• Geri dönüştürdüğümüz tüm HP mürekkep ve toner kartuşları yan yana konsa, Tour de France rotalarının
toplam uzunluğunun 24 katına eşit olurdu.13
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Yeniden üretim efsanesi
Yeniden üretilmiş kartuşların çevreye etkisi,
düşündüğünüzden daha fazla olabilir. Tutarsız baskı
kalitesinden dolayı yeniden üretilmiş toner kartuşları, yeniden
baskılar nedeniyle Orijinal HP kartuşlarına göre on iki kat
daha fazla kağıt kullanımına yol açabilir.7
Boş bir kartuşu bir yeniden üreticiye iade etseniz bile, çöpe atılmayacağının garantisi yoktur.
Aslında, yeniden üreticilerin topladığı mürekkep kartuşlarının %27'si ve toner kartuşlarının
%18'i, genellikle kârlı bir şekilde yeniden üretilemediğinden, yeniden üretim için uygun değildir.
Bu mürekkep kartuşlarının %15'i ve toner kartuşlarının %20'si, yeniden üreticilerin birçoğu geri
dönüşüm işlemine sahip olmadığından çöpe atılır.8
Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarının olağanüstü güvenilirliği ve baskı kalitesi, müşterilerinizin
yeniden baskı gereksinimini ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmasına yardımcı olabilir.9
Müşterileriniz yeniden basmak zorunda kaldıkları her baskı zaman, enerji, toner ve kağıt gibi
değerli kaynakların israfına yol açar. Yapılan testler, Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarının her
zaman ilk günkü gibi çalıştığını;10,11 incelenen sayfalardan HP olmayan renkli toner kartuşlarıyla
basılanların yarısından fazlasının ve HP olmayan tek renkli toner kartuşlarıyla basılanların
%43'ünün sınırlı kullanıma sahip veya kullanılamaz halde olduğunu kanıtlamıştır.10,11 Bu
yüzden müşterileriniz, ilk baskıdan itibaren kaliteli sonuçlar alarak kaynakları koruyacaklarına
güvenebilirler.
Kısacası, HP olmayan yeniden üretilmiş veya klon kartuşların kullanımı baskı, sarf malzemesi
ve bakım masraflarının yanı sıra arıza sürelerinde ve güç, kağıt ve diğer hammaddeler gibi
kaynakların kolayca önlenebilir israfında da artış anlamına gelir; tüm bunlar, bir arada çevre
üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu durum, Orijinal HP kartuşları kullanmanın tutarlı şekilde
yüksek baskı kalitesi ve sorunsuz performans sağlayacağına dair
inancı güçlendirmektedir.
HP’nin Planet Partners Programının şeffaf yapısının aksine, yeniden üreticilerin çevresel
performansını ölçmek de zordur: InfoTrends tarafından araştırılan8 yeniden üreticilerden hiçbiri
geri dönüşüm faaliyetlerinin kamuya açık bir raporlamasını sunmamıştır. Aynı zamanda yeniden
üreticiler, kendi ellerinden çıktıktan sonra atıklara ne olduğundan da haberdar değildir. Görünüşe
göre, bulabildikleri kartuşları toplayıp yeniden üretmekte ve kartuşların yeniden üretim işlemi
bittikten sonra geri kalan her şeyi atmaktadırlar.
Kalite ve güvenilirlik standartlarımızı karşılamadığından, HP piyasaya yeniden üretilmiş yazıcı
kartuşları sunmamaktadır. HP Planet Partners Programı, bunu yapmak yerine, toplanan HP
kartuşları geri dönüştürerek hammadde veya enerjiyi geri kazanmaktadır. Planet Partners
yoluyla HP'ye iade edilen tüm Orijinal HP kartuşlar, yeni metal ve plastik ürünlerin yapımında
kullanılabilecek hammaddelere indirgendikleri çok aşamalı bir geri dönüşüm işleminden
geçer. Bu ürünler arasında yeni HP kartuşlar, otomobil parçaları, çatı döşemeleri, mikroçip
işlem tepsileri ve diğer bazı HP ürünleri yer almaktadır. Bunlar, ayrıca enerji geri kazanımında
kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak HP LaserJet toner kartuşlarının, HP mürekkep kartuşlarının,
HP Avantajlı Fotoğraf paketlerinin ve HP Inkjet çoklu paketlerinin ambalajları PVC plastik yerine
geri dönüştürülmüş içeriğe sahip kartondan üretilmektedir.
Bir Orijinal HP yazıcı kartuşu satın aldığınızda, HP'nin Planet Partners Programı yoluyla iade
edilen kartuşları asla çöpe atmayacağından emin olabilirsiniz. HP, öncü çevresel raporlamasıyla
da ekstra güvence sağlar. HP’nin hp.com/recycle adresinde yayınlanan Global Yurttaşlık raporu,
son 10 yıldır global yurttaşlık programı, hedefleri ve performansının yanı sıra geniş çevresel
kapsamıyla da bilinmektedir.12

9

Müşteri deneyimi: Friends Life
İngiltere'nin önde gelen finansal hizmetler gruplarından
biri olan Friends Life'ta baskı mimarisinin dahili analizi, bazı
yeniden üretilmiş ve HP olmayan kartuşların yüksek baskı
arıza sürelerinden ve kaynak israfından sorumlu olduğunu
ortaya çıkarmıştır Grubun, baskı çıktılarının güvenilirliğini,
verimliliğini ve kalitesini, çevresel hedeflerine ulaşmasına en
iyi hizmet edecek şekilde iyileştirmesi gerekiyordu.
Friends Life, HP Planet Partners Programı'na katıldı ve
o günden beri kırtasiye tedarikçilerinden yalnızca HP
Orijinal Sarf Malzemeleri kullanmasını şart koşmaktadır. Bu
değişiklik, baskı kalitesinde çok büyük bir iyileşme sağlarken
grubun baskı ortamını daha güvenilir, daha verimli ve çevreyle
daha uyumlu hale getirmiş ve bunun yanı sıra çok daha kolay
yönetilebilir olmasını sağlamıştır.
“Yalnızca HP Orijinal Sarf Malzemeleri kullanmaya
yönelmemiz, çevreye olan kurumsal taahhüdümüzü
desteklemeyi hedefleyen sarf malzemeleri programımızda
önemli bir adımdır. HP ürünleri, yeniden üretilmiş toner
kartuşlarına göre daha güvenilir, daha uzun ömürlü ve daha
az soruna yol açıyor.”
– Dawn Dew, Sözleşmeler Müdürü, Friends Life
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Müşteri deneyimi: VšZP
Slovakya'nın en büyük genel sağlık sigorta şirketi olan ve ülke
genelindeki 32 büyük ofisi ve 74 daha küçük merkezinde,
800'e yakın HP çok işlevli ve masaüstü yazıcıya ve yılda 7.000
mürekkep ve toner kartuşu gibi çok büyük bir gereksinime
sahip olan Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) şirketi
verimlilik, maliyet azaltma ve geri dönüşüm açısından daha
uygun çözümler arıyordu.
VšZP'nin BT departmanı başkanı Pavel Hajdin'e göre
“Yapılan testler, HP olmayan kartuşlara geçmenin bir hata
olacağını gösterdi. Bu kartuşlar, yazıcı kafalarını tıkadığı için
daha yüksek bakım ve yönetim maliyetlerine neden oluyor,
iş akışını kesintiye uğratıyor ve düşük toner performansıyla
gereksinim duyduğumuz baskı kalitesini sağlamıyordu.
İşletmemiz için tartışmasız tercih HP Orijinal Sarf
Malzemeleriydi.”
VšZP, yazıcı filolarının tamamında yalnızca Orijinal HP yazıcı
kartuşlarını kullanmaya devam etmenin, işletmenin
çıkarları açısından en iyisi olduğunu fark etti. VšZP, bu
tercihiyle gerçekten de avantaj sağladı; HP kartuşların HP
Planet Partners Programı çerçevesinde ücretsiz olarak geri
dönüştürülmesi, VšZP'ye çevre üzerindeki etkisini azaltma
konusunda üzerine düşeni yapma fırsatı verdi.
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Çevre konusunda kabul
edilmiş liderlik
Ödüller ve yeterlilikler: HP, çevreyi korumaya yönelik
çalışmalarının sonucunda çok sayıda ödül kazanmıştır
ve birçok HP ürünü enerji verimliliği, tehlikeli maddelerin
azaltılması ve geri dönüştürülebilirlik gibi çevre kriterlerini
kapsayan gönüllü çevre etiketi şartlarını karşılamaktadır.

HP, CDP’nin 2014 yılı Küresel
ve S&P 500 Saydamlık ve
Performans Endekslerinde
yer almıştır

HP, 2014’te Dow Jones
Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi
ve Kuzey Amerika Endeksi’nde
yer almıştır

HP, Doğu Afrika Uyumlu Geri
Dönüşüm (EACR) Merkezi’nin
oluşturulmasında gösterdiği
çabalar için İşbirliği dalında
ödül kazanmıştır

HP, 2003’ten beri FTSE4Good
Endeksi’nde yer almaktadır

HP, 2014’te üst üste
yedinci kez Kanada’nın En
Çevreci İşverenleri arasında
yer almıştır

HP, 2014’te çevreyle ilgili
iyi uygulamaları için
Uluslararası Green Apple
Altın Ödülü’nü kazanmıştır

HP Planet Partners – HP LaserJet toner ve HP Inkjet yazıcı kartuşları için iade ve geri dönüşüm programından yalnızca, Orijinal HP kartuşlarını amacına uygun şekilde kullanmış olan
son kullanıcılar yararlanabilir. Lütfen HP İade ve Geri Dönüşüm Programı'nı kusurlu sarf malzemeleri için kullanmayın. HP sarf malzemeleri garanti bildiriminde açıklandığı şekilde, halen
garanti altında olan kusurlu sarf malzemeleri bir yetkili bayide veya hizmet merkezinde değiştirilmelidir. Kasıtsız olarak HP İade ve Geri Dönüşüm Programı'na gönderilen kullanılmış sarf
malzemeleri iade edilemez. Şu adresi ziyaret edin: hp.com/recycle
2
2013 yılında, geri dönüştürülmüş plastik içeren mürekkep kartuşlarındaki geri dönüştürülmüş plastik içeriği yüzde 50-70 oranındadır; geri dönüştürülmüş plastik içeren HP LaserJet toner
kartuşlarında ise geri dönüştürülmüş plastik içeriği yüzde 10-20 oranındadır
3
Geri dönüşüm işlemiyle ilgili en son genişlemeye dahil edilmiştir (Ekim 2013'te askı programının başlatılmasından bu yana)
4
EPA Sera Gazı Eşdeğerlikleri Hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıntılar için, bkz. epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
5
Veriler ve varsayımlar, Four Elements Consulting tarafından gerçekleştirilen ve HP tarafından yaptırılan 2014 yılı yaşam döngüsü değerlendirmesinden alınmıştır: hp.com/go/
recycledplasticsLCA
6
ABD İçişleri Bakanlığı'nın ABD Jeolojik Araştırma verileriyle hesaplanmıştır ga.water.usgs.gov/edu/qahome.html
7
HP tarafından yaptırılan 2014 Four Elements Consulting LCA çalışması, Orijinal HP 05A ve 85A tek renkli toner kartuşlarını, yeniden üreticilere ait alternatif ürünlerin örnekleriyle sekiz
çevresel etki kategorisinde karşılaştırmıştır. Ayrıntılar için, bkz. hp.com/go/EMEA-LJLCA. LCA, HP tarafından yaptırılan ve Orijinal HP kartuşlarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da satılan 5
yeniden üretici markasıyla karşılaştıran SpencerLab 2013 Güvenilirlik çalışmasından yararlanmıştır. Ayrıntılar için, bkz. spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-RM-2013.pdf
8
HP tarafından yaptırılan InfoTrends, 2014 Batı Avrupa Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm çalışması. Bulgular, 12 yeniden üretici ve aracıyla yapılan görüşmelerin ortalama sonuçlarına
dayanmaktadır. Ayrıntılar için, bkz. hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends
9
HP hesaplamaları, 2013 tarihli SpencerLab EMEA Tek Renkli Güvenilirlik çalışmasının sonuçlarına dayanmaktadır, spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf. Hesaplamalar,
yeniden baskı için kullanılan kağıtları da içerir. Sayfa kullanımı için %33 dış, %35 iç ve %32 bireysel kullanım varsayılmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
10
HP tarafından yaptırılan ve Orijinal HP LaserJet tek renkli toner kartuşlarını, HP LaserJet P2035 ve P1102 yazıcılar ve HP 05A ve 85A kartuşları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da satılan,
HP olmayan sekiz büyük markaya ait toner kartuşlarıyla karşılaştıran 2013 tarihli SpencerLab çalışması. Ayrıntılar için, bkz. spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf.
11
HP tarafından yaptırılan ve Orijinal HP renkli LaserJet kartuşlarını, HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551 yazıcı ve CE400A/X, CE401A/02A/03A kartuşları için Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika'da satılan, HP olmayan 6 markaya (yeniden üreticiler ve eşdeğerleri) ait kartuşlarla karşılaştıran 2014 tarihli SpencerLab Renk Güvenilirliği çalışması. Ayrıntılar için, bkz. spencerlab.
com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf
12
HP Global Yurttaşlık Raporu için, bkz. hp.com/hpinfo/globalcitizenship/. HP ödülleri için, bkz. hp.com/hpinfo/globalcitizenship/awards.html
13
Dünyanın çevresi 40.075 kilometredir
Bir erkek katil balinanın 5.443 kilogram olduğu varsayılmıştır
Kulenin iç hacminin 4.650 metre kare olduğu varsayılmıştır
Eyfel Kulesi'nin ağırlığının, metal olmayan parçaları sayılmadığında 7300 ton olduğu varsayılmıştır
Tour de France'ın toplam rotasının 3.404 kilometre olduğu varsayılmıştır
14
Daha fazla bilgi için, HP'nin basın açıklamasına bakın www8 .hp.oomlut/en/ho-n.ews/oreswelease.html?id=1680110
1	

Orijinal HP kartuşunuzun geri dönüşümü için,
hp.com/recycle adresini ziyaret edin
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