
Zárt rendszer a HP-vel:
Újrahasznosítás  

a HP Planet Partners programmal

Büszke lehet arra, hogy jól választott
A HP Planet Partners újrahasznosítási programmal az eredeti HP festékkazetták újrahasznosítása ingyenes és egyszerű. 
Az Ön segítségével több millió fontnyi anyag nem hulladéklerakókba kerül. Ugyanakkor a megkérdezett utángyártók 
többsége nem tudta begyűjteni a saját termékeit. 
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Az újrahasznosított műanyagból készült eredeti HP tintapatronok vagy  
tonerkazetták teljes listáját itt találja: hp.com/go/RecycledContent.

A HP csoportosítja, 
majd feldarabolja vagy 
szétszereli a kazettákat 

Az ügyfelek 
újrahasznosítanak  
a HP Planet Partners 
program keretében

A vásárlók eredeti  
HP festékkazettákat vásárolnak

A HP az eredeti  
HP festékkazettákat 
új és átalakított 
műanyagból  
állítja elő

A HP kazettákból, 
palackokból stb. 
újrahasznosított 
műanyagot használ

Bizalmas HP-információ – Kizárólag a HP és a HP értékesítési partnerei számára, végfelhasználóknak történő értékesítéshez. 
Nem tehető közzé, és nem nyilvános használatra készült.

http://hp.com/go/RecycledContent


1 Az InfoTrends által 2016-ban, a HP megbízásából készített nyugat-európai kellék-újrahasznosítási tanulmány. A megállapítások alapja a 7 utángyártó, 6 kereskedő  
és 1 disztribútor által adott válaszok átlaga. További részletek: hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends, hp.com/go/EMEA-2016Infotrends
2 A program elérhetősége változó. További információért keresse fel a hp.com/recycle webhelyet.
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Kezdje itt: hp.com/recycle

A HP több millió vásárlója vesz részt a folyamatban világszerte, csatlakozzon Ön 
is. Újrahasznosítás ma a HP Planet Partners programmal.2
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A HP mindennap 1 millió műanyag 
palackot tart távol a hulladéklerakótól, 
és új festékkazettákat készít belőlük
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