
Bugün şirketler çevre dostu teknolojilerin ekonomik fayda sağlayabileceğinin bilincinde. Biz, Konica Minolta olarak ofis 
baskı alanındaki engin tecrübe ve uzmanlığımızı kullanarak geliştirdiğimiz teknolojilerin ekolojik ve ekonomik açıdan 
katma değer üretmesini sağlıyoruz. Ve biz, küresel bir şirket olarak bu konudaki sorumluluğumuzu ciddiye aldığımızdan 
çevrenin korunmasını “Yeni Değerlerin Yaratılması” olarak belirlediğimiz yönetim felsefemizin temel taşlarından biri olarak 
görüyoruz.

Bu felsefemiz ekonomik performansınızdan ödün vermeksizin daha düşük enerji tüketimi, kaynak girdisinin azaltılması ve daha iyi 
bir karbon ayak izi gibi, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine neden olmuştur. Konica Minolta’nın ofis makinaları çevre sicilinizi 
iyileştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda toplam sahip olma maliyetinizi de azaltır. Çevre için iyi olan, size de tasarruf 
sağlar. 

 Enerji Tüketiminizi Azaltarak Kaynak Tasarrufu Yapın

ÇEVRE

BİZ ÇEVRE DOSTU 
TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ, 
SİZ KAZANIYORSUNUZ!



ÇEVRE

– Daha Düşük Enerji Tüketimi: Makinalarımızın 
her nesli, çip-üzerinde-sistem teknolojisi, 
indüksiyonlu ısıtma yapışma teknolojisi, 
dinamik eko-zamanlayıcı (öğrenme işlevli 
haftalık zamanlayıcı) ve LED-tabanlı tarayıcı 
lambaları gibi gelişmiş uygulamalarla bir 
öncekine göre daha az enerji tüketiyor. 

– Kaynak Girdisinin Azaltılması: Kağıt değerli 
bir kaynak. Makinalarımızda çift yönlü 
baskı, n-up baskı (birkaç belge sayfasını 
tek bir sayfada toplama), prova baskı, baskı 
ön izleme (İstenmeyen çıktıları önlemek 
amacıyla) ve otomatik boş sayfa atlama gibi 
farklı teknolojiler kullanılarak kağıt israfının 
önlenmesi hedeflenmektedir.

– Daha İyi Karbon Ayak İzi: Polimerize
 Simitri® HD tonerimiz, geleneksel tonerlere 

oranla oldukça düşük yapışma derecesine sahip 
olduğundan gerek imalat gerekse geridönüştürme 
aşamalarında olumsuz çevresel etkisi daha 
düşüktür. Siyah tonerlerimizdeki biyokütle ve 
makina parçalarında kullandığımız biyoplastikler 
karbon azaltma çabalarımıza örnek gösterilebilir. 

 
– Kolayca Erişilebilen Çevre Bilgisi: Tek tık’la 

eko metreniz tüm kullanıcıların kullanım eğilimini 
ekrana yansıtacaktır (iki yönlü baskı ya da 
fotokopi, n-up oranı, renkli/siyah-beyaz oranı, 
operasyon modunda geçen süre). Bu da, kullanıcı 
davranışını yönlendirmenize yardımcı olur.

 Nereye Gidiyoruz: Eko Vizyon 2050

Konica Minolta olarak benimsediğimiz uzun vadeli çevre 
vizyonumuz Eko Vizyon 2050 – çevresel sürdürülebilirliğe 
giden yolumuzu belirliyor. Kısaca özetleyecek olursak 
Eko Vizyon 2050, küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik 
hareket etmek, sınırlı kaynakların etkin ve sorumluluk sahibi 
bir yaklaşımla kullanılmasını sağlamak ve gezegenimizin 
biyo-çeşitliliğini güçlendirmek ve korumak amaçlarını 
taşımaktadır. Aynı zamanda tüm süreçlerimizin çevresel 
etkisini azaltmaya ve daha da iyi ekolojik performansa sahip 
yenilikçi ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. 

 Çevreci Referanslarımız

Konica Minolta tüm dünyada gerek çevrenin korunmasına 
yönelik yasa ve yönetmeliklerle gerekse uluslararası yüksek 
çevre standartlarına uyumlu ürünler geliştirmenin haklı 
gururunu yaşamaktadır. Ürünlerimize verilen sertifika ve 
eko-etiketlere örnek olarak şunları sayabiliriz:

2050 itibarı ile ürün yaşam döngüsü boyunca 
CO2 salınımını 2005 mali yılı değerlerine oranla 
%80 azaltmak 

Dünyanın sınırlı kaynaklarının etkin 
kullanımını maksimize etmek

Biyo-çeşitliliğin güçlendirilmesi ve 
korunmasını desteklemek 
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 Çevreye Duyarlı Teknolojilerimiz ve 
 Özelliklerimizden Nasıl Faydalanabilirsiniz:

 Çevreyi Korumaya Yönelik Neler Yapıyoruz?

Konica Minolta olarak ürünlerimizin tasarım, üretim, tedarik 
zinciri, nakliye, kullanım ve geri dönüştürme ya da nihai 
atık haline gelme gibi yaşam döngüsünün her aşamasında 
çevresel etkinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bütün bu yaşam döngüsü aşamaları 
genel bir girdi-çıktı analizi ile enerji ve kaynak etkinliği, geri 
dönüşüm ve atık önleme ve elbette ilgili çevre ve güvenlik 
yönetmeliklerine uygunluk açısından titizlikle izlenmektedir. 

Boğaziçi Doküman Çözümleri A.Ş.
 Güzelyurt Mah. M.Akif Ersoy Caddesi No : 34/3 34524 Beylikdüzü / İstanbul 

 T: +90 212 853 61 62 - Pbx  F: +90 212 853 61 69


