
Auta saamaan aikaan myönteinen, 
ympäristöä säästävä muutos 

valitsemalla alkuperäiset HP-kasetit

HP valmistaa käyttämällä kierrätettyä sisältöä
HP kierrättää kasettinsa suljetussa kierrätysprosessissa. HP Planet Partners -ohjelman 
kautta kierrätetyt kasetit käytetään uusien HP-kasettien raaka-aineena.

Laadukas tulostus vähentää hukkaa
Pilalle menneet sivut muodostavat suurimman osan tulostamisen ympäristövaikutuksesta. 
Alkuperäiset HP-kasetit tuottavat vaikuttavia tuloksia luotettavasti, joten sivuja tarvitsee 
tulostaa uudelleen harvemmin ja jätettä aiheutuu vähemmän.1

HP tarjoaa maksutonta ja kätevää kierrätystä
HP Planet Partners -kierrätysohjelman ansiosta alkuperäiset HP-kasetit voi palauttaa 
maksutta ja helposti. Se auttaa vähentämään tulostamisen ympäristövaikutusta.1,2

HP:n valmistus vaikuttaa ympäristöön vain vähän
HP on saanut palkintoja hiilijalanjäljen pienennystavoitteiden saavuttamisesta 
liiketoiminnassaan ja toimitusketjuissaan, toimittajat mukaan lukien.

HP:n tulostustarvikkeet on suunniteltu ympäristöystävällisyyttä 
silmällä pitäen
Luota alkuperäisiin HP-kasetteihin, jotta saat aikaan yrityksesi ansaitseman vaikutelman. Vaihtoehdot 
uskottelevat olevansa ympäristöystävällinen valinta, mutta lähempi tarkastelu paljastaa jotain ihan 
muuta. Katso tästä, miksi alkuperäiset HP:n tarvikkeet säästävät ympäristöä.

Tee ympäristöystävällinen valinta
Alkuperäiset HP-kasetit on suunniteltu tuottamaan parhaita tuloksia yhdessä tulostimesi kanssa.  

Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle.

HP, luottamuksellinen – HP:n ja HP:n kanavakumppanien käyttöön, käytettäväksi vain myynnissä loppukäyttäjille.  
Ei saa toimittaa julkisuuteen eikä käyttää julkisesti.

http://hp.com/recycle


Kierrätä HP:n mustepatruunat ja tulostuskasetit yhdessä 
HP:n kanssa — se on maksutonta ja helppoa!2

Alkuperäiset HP-kasetit on helpompaa kuin koskaan kierrättää HP Planet Partners -palautus- ja 
kierrätysohjelmassa, joten ympäristövaikutus jää vähäisemmäksi.

Kierrätämme yhdessä, jotta maailmasta tulee parempi paikka3

Sinun avullasi suljemme kierron. 100 % alkuperäisistä HP-tulostuskaseteista ja 80 % alkuperäisistä  
HP-mustepatruunoista valmistetaan kaltaisiesi asiakkaiden palauttamista kaseteista ja mustepatruunoista  
saadusta kierrätysmateriaalista.4 HP sai aikaan tällaisen muutoksen kolmessa vuodessa käyttämällä  
mustepatruunoissa kierrätysmuovia uuden muovin sijasta:
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HP, luottamuksellinen – HP:n ja HP:n kanavakumppanien käyttöön, käytettäväksi vain myynnissä loppukäyttäjille. Ei saa toimittaa julkisuuteen eikä käyttää 
julkisesti.
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1 2016 Four Elements Consultingin LCA-tutkimuksessa, tilaajana HP, verrattiin alkuperäisiä HP 80A ja 83A mustia tulostuskasetteja ja joukkoa uudelleentäytettyjä vaihtoehtoja kahdeksan 
ympäristövaikutusluokan osalta. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/EMEA-LJLCA-2016. LCA:n tekemässä SpencerLab 2016 -tutkimuksessa, tilaajana HP, verrattiin alkuperäisiä HP 
LaserJet -tulostuskasetteja kuuteen muuhun kuin HP:n valmistamaan EMEA-alueella myytävään tulostuskasettimerkkiin. Lisätiedot: spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-RM2016.pdf.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle.
3 Vuonna 2013 ja sen jälkeen valmistetut rPET-kasetit. Perustuu Four Elements Consultingin vuonna 2014 tekemään elinkaaren arviointitutkimukseen (LCA), tilaajana HP. Tutkimuksessa verrattiin 
PET-muovin ympäristövaikutuksia kierrätetyn PET-muovin ympäristövaikutuksiin, kun valmistetaan uusia alkuperäisiä mustepatruunoita. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/recycledplasticslca.
4 80 % alkuperäisistä HP:n mustepatruunoista sisältää 45–70 % kierrätysmateriaalia. 100 % alkuperäisistä HP:n tulostuskaseteista sisältää 10–33 % kierrätysmateriaalia.
5 Oletus: metrijärjestelmän tonni vastaa 7,5 tynnyrillistä öljyä.
6 Laskelman on laatinut Yhdysvaltojen sisäministeriö, US Geological Survey data http://ga.water.usgs.gov/edu/qahome.html.
7 Laskettu EPA:n kasvihuonekaasujen vastaavuuslaskurilla. Lisätietoja on osoitteessa epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html.

• Tilaa valmiiksi maksettu postituskuori 
mustepatruunoiden palauttamista 
varten.

• Lataa valmiiksi maksetut tarrat 
tulostuskasettien palauttamista varten. 

Muutama
mustepatruuna tai värikasetti

Useita
100–2 000 mustepatruunaa  
15–300 tulostuskasettia

Suuri määrä
> 1 500 tulostuskasettia tai 
> 15 000 mustepatruunaa vuodessa 

Tilaa toimitus- ja/tai laatikon 
noutopalvelu.

Mukautettu premium-palvelu

54 % vähäisempi fossiilisten  
polttoaineiden kulutus

Yli 120 000 tynnyrillistä öljyä jäi käyttämättä5

75 % vettä jäi käyttämättä
Määrä riittää 283 miljoonan kotitalouden  

käyttöön yhdeksi päiväksi.6

33 % pienempi hiilijalanjälki
Määrä vastaa 4 125 auton poistamista liikenteestä  

yhdeksi vuodeksi.7
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