Η HP περιλαμβάνεται στις
λίστες CDP Global και S&P 500
Disclosure and Performance
Indexes για το 2014.

Η HP περιλαμβάνεται στις λίστες
Dow Jones Sustainability World
Index και North America Index για
το 2014.

Η HP αναδείχτηκε νικήτρια
στην κατηγορία συνεργασίας
για τις προσπάθειές της
αναφορικά με τη δημιουργία
του κέντρου ανακύκλωσης
της Ανατολικής Αφρικής,
EACR.

Η HP περιλαμβάνεται στη
λίστα FTSE4Good Index από
το 2003.

Η ΗΡ κατονομάστηκε ως μία από τις εταιρείες με
τη μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση στον Καναδά
για το 2014, κατακτώντας αυτόν τον τίτλο για
έβδομη συνεχή χρονιά.

Το 2014, η HP κέρδισε το
διεθνές βραβείο International
Green Apple Gold Award για
βέλτιστη περιβαλλοντική
πρακτική.

Συνεργαστείτε με την HP για την
προστασία του περιβάλλοντος
Ανακύκλωση Αυθεντικών δοχείων εκτύπωσης HP
Από την πρωτοποριακή σχεδίαση μέχρι την πρακτική και
δωρεάν ανακύκλωση, η μείωση του περιβαλλοντικού σας
αντίκτυπου είναι εύκολη με τα Αυθεντικά αναλώσιμα HP.
Το πρόγραμμα ΗΡ Planet Partners1 διατίθεται
στην τοποθεσία hp.com/recycle.

Για την ανακύκλωση αυθεντικών δοχείων HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/recycle.
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Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Η HP πρωτοπορεί
στην υιοθέτηση πιο
περιβαλλοντικά
βιώσιμων εκτυπώσεων
Η HP γνωρίζει ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με
γνώμονα το περιβάλλον δεν αποτελεί επιλογή, αλλά
επιταγή. Γι’ αυτό, η HP έχει αφοσιωθεί σε προγράμματα που
μειώνουν το οικολογικό της αποτύπωμα και παράλληλα
βοηθούν τους πελάτες και τους συνεργάτες της να μειώσουν
το δικό τους. Σχεδιάζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα,
υπηρεσίες και λύσεις με γνώμονα το περιβάλλον, η HP
βοηθά επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν ένα
αειφόρο μέλλον.

Η HP έχει κατασκευάσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο αυθεντικά δοχεία μελάνης
ΗΡ με υλικά προερχόμενα από τη διαδικασία ανακύκλωσης "κλειστού κύκλου".
Ακόμα και μέσα σε ένα μόνο χρόνο, μπορούμε να επιφέρουμε σημαντική διαφορά.

628 εκατομμύρια

3 δισεκατομμύρια

29 εκατομμύριο

Η διαδικασία ανακύκλωσης "κλειστού κύκλου" της HP
Η διαδικασία ανακύκλωσης “κλειστού κύκλου” της HP για τα
δοχεία μελάνης ήταν η πρώτη στο είδος της. Σήμερα, μέσω αυτής
της πρωτοποριακής διαδικασίας ανακυκλώνονται τόσο τα δοχεία
μελάνης HP όσο και τα δοχεία γραφίτη LaserJet.
1. Αγορά αυθεντικών αναλώσιμων HP
Οι πελάτες αγοράζουν αυθεντικά δοχεία
HP για εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
και αξιοπιστία, ενώ παράλληλα η
επιλογή τους είναι φιλική προς το
περιβάλλον.
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6. Περαιτέρω επεξεργασία
υλικών από την ΗΡ
Η νέα πλαστική ρητίνη
υποβάλλεται σε
6
περαιτέρω επεξεργασία
για τη δημιουργία νέων
αυθεντικών αναλώσιμων
HP, εξοικονομώντας και
επαναχρησιμοποιώντας
τα υλικά σε μια ατέρμονη
διαδικασία κλειστού κύκλου.
5. Προσθήκη πλαστικών υλικών
από την ΗΡ
Η ΗΡ προσθέτει ανακυκλωμένο
πλαστικό υλικό για τα δοχεία
μελάνης —μπουκάλια ή
κρεμάστρες— και νέο πλαστικό
υλικό για τα δοχεία γραφίτη.

3. Ταξινόμηση από
την ΗΡ
Τα δοχεία
ταξινομούνται ανά
τύπο.
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4. Ανακύκλωση από την ΗΡ
Η ΗΡ αποσυναρμολογεί ή
τεμαχίζει τα δοχεία μελάνης,
τεμαχίζει τα δοχεία γραφίτη και
διαχωρίζει τα υπόλοιπα υλικά
όπως το πλαστικό και το μέταλλο.

δοχεία μελάνης και γραφίτη
ανακυκλώθηκαν από το 1991

Για να παραγγείλετε άδεια κιβώτια συλλογής1

πλαστικά μπουκάλια δεν
κατέληξαν σε χωματερές
από το 2005
κρεμάστρες ρούχων
ανακυκλώθηκαν από το 2013
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Το αποτύπωμα άνθρακα
μειώθηκε έως 33%1

Σαν να κυκλοφόρησαν 1.455
λιγότερα αυτοκίνητα για
ένα χρόνο2

Η κατανάλωση ορυκτών
καυσίμων μειώθηκε πάνω
από 54%1

Μείωση που αντιστοιχεί με
42.000 βαρέλια πετρελαίου2

Η κατανάλωση νερού
μειώθηκε έως 75%1

Ποσότητα ικανή για
228 εκατομμύρια ντους3

 άσει αξιολόγησης κύκλου ζωής που έγινε το 2010 από τη Four Elements Consulting κατόπιν
Β
ανάθεσης από την HP. Η μελέτη σύγκρινε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης τερεφθαλικού
πολυαιθυλενίου (PET) με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης ανακυκλωμένου PET για την
κατασκευή νέων αυθεντικών δοχείων HP.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/RecycledPlasticsLCA.
Ο υπολογισμός έχει γίνει με το μετρητή ισοδύναμων αερίων θερμοκηπίου του EPA. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html.
Βάσει της μέσης κατανάλωσης στην Αμερική που υπολογίζεται σε 302 λίτρα νερού ανά άτομο την
ημέρα.

Για να επιστρέψετε γεμάτα κιβώτια συλλογής1

Βήμα 1

Μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/recycle.

Βήμα 2

Επιλέξτε χώρα/περιοχή και έπειτα επιλέξτε την ενότητα για την κατηγορία πελατών που σας ενδιαφέρει.2

Βήμα 3
Βήμα 4

Στην ενότητα Μαζικές επιστροφές, επιλέξτε Παραγγελία

Στην ενότητα Μαζικές επιστροφές, επιλέξτε Παραγγελία συλλογής

παράδοσης κιβωτίων.

κιβωτίων.

Επιλέξτε τον τύπο κιβωτίου που θέλετε, ορίστε τον αριθμό κιβωτίων
που χρειάζεστε

Συμπληρώστε τον αριθμό των κιβωτίων προς παράδοση και έπειτα

και έπειτα επιλέξτε επόμενο.

Ανακυκλωμένα πλαστικά έναντι καινούργιων πλαστικών
(αποτελέσματα 1 έτους)

2. Ανακύκλωση μέσω του
προγράμματος HP Planet
Partners
Οι πελάτες ανακυκλώνουν τα
άδεια δοχεία μελάνης και γραφίτη
HP μέσω του προγράμματος HP
Planet Partners.
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Επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων δοχείων ΗΡ
Αυτή η υπηρεσία μαζικής συλλογής απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εταιρικούς πελάτες και πελάτες του δημόσιου τομέα που
θέλουν να επιστρέψουν από 100 έως 2.000 δοχεία μελάνης HP ή/και από 15 έως 300 δοχεία γραφίτη HP LaserJet για ανακύκλωση.

επιλέξτε επόμενο.

Βήμα 5

Συμπληρώστε τα στοιχεία της διεύθυνσης και επιλέξτε επόμενο.

Βήμα 6

Διαβάστε τη σύνοψη και επιλέξτε τέλος για να υποβάλετε την παραγγελία σας. Θα εμφανιστεί η ευχαριστήρια σελίδα.

.

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/recycle
2
Διατίθεται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εταιρικούς πελάτες και πελάτες του δημόσιου τομέα.
1

Διαθέσιμοι τύποι κιβωτίων: Τέσσερα κιβώτια, μικρά και μεγάλα, για δοχεία μελάνης και γραφίτη ΗΡ1
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Μήκος (cm)

Πλάτος (cm)

Ύψος (cm)

Αρ. δοχείων κατά
προσέγγιση

Δοχεία γραφίτη HP LaserJet

Μεγάλο κιβώτιο

60

50

82

25-30

Δοχεία γραφίτη HP LaserJet

Μικρό κιβώτιο

60

40

60

15-20

Δοχεία μελάνης HP

Μεγάλο κιβώτιο

40

30

60

150-200

Δοχεία μελάνης HP

Μικρό κιβώτιο

40

30

30

100-120

.

Η διαθεσιμότητα των κιβωτίων συλλογής διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/recycle

Οι παραδόσεις και οι παραλαβές γίνονται σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.

