
Xerox ColorQube® 8900
-farvemultifunktionsprinter (MFP)
Teknisk oversigt

Solid ink reducerer levetidens energiinvestering 
Vurdering af livcyklus for en Solid ink-
multifunktionsprinter sammenlignet med 
en farvelaser MFP

En vurdering af livcyklus (LCA)1 er en evaluering af et 

produkt eller en tjenestes miljøbelastning i alle stadier 

af en livscyklus. En LCA-model starter normalt med et 

udtræk af råmaterialer for at skabe komponenterne til et 

produkt og fortsætter med produktets fremstilling, brug 

og bortskaffelse ved endt levetid. Modellen inkluderer 

transporten i hele processen. Målet med denne undersøgelse 

er at kvantifi cere forskellene i miljøbelastningen mellem de 

nuværende modeller med to printteknologier, solid ink og 

en konventionel farvelaser. Belastningen, der blev vurderet 

i denne undersøgelse, er Cumulative Energy Demand 

(CED). CED er den samlede levetids energi, som investeres 

i produktion, transport, brug og bortskaffelse af et produkt. 

Begge enheder har den samme udskriftskvalitet, de samme 

månedlige printmængder og den samme levetid: 7.500 

udskrifter pr. måned over en fi reårig levetid. 
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Laser MFP Solid Ink MFP

Solid inks CED er cirka 17% lavere end laser!2

Relativt bidrag af CED efter kategori

   Brug 
faseelektricitet

  Pakke

  Transport

  CRU

  MFP

  Endt levetid

1  Analysen af hele livcyklussen, som denne oversigt beskriver, er i færd med at blive 
gennemgået af Scott Matthews and Deanna Matthews of Avenue C Advisors LLC for 
at sikre, at analysen overholder ISO-standarder. De er professorer i teknik på Carnegie 
Mellon University, men deres gennemgang repræsenterer ikke en officiel gennemgang 
fra CMU.

2  Virkningen på den globale opvarmning i den samlede levetid for en  solid ink MFP i forhold 
til en laser MFP havde ensartede resultater.
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Den største bidragsyder til solid ink-printerens CED var brug-

faseelektricitet, men denne virkning blev mere end opvejet 

af solid ink-printerens lave påvirkning i de andre kategorier 

i forhold til laserprinteren. Laserprinteres påvirkning blev 

mere ligeligt fordelt mellem kategorierne med den største 

påvirkning fra enheder, der kan udskiftes af kunden. Den mindre 

emballage, transport og CRUs miljøpåvirkninger i forbindelse 

med solid ink kan alle bidrage til de minimale forbrugsstoffer, 

der er nødvendige for at understøtte udskrivning med solid 

ink-teknologi. Disse resultater skyldes primært designet i en 

solid ink-printer, som ikke kræver en patron til blækket. På grund 

af denne afgørende forskel i teknologi, producerer solid ink-

printeren mindre affald i kundens miljø og bruger mindre energi 

end en tilsvarende laserprinter i løbet af sin livscyklus. Denne 

undersøgelse hjælper designere med at forstå og vurdere mulige 

indsatsområder for begge printteknologier og hjælper kunderne 

med at træffe kvalifi cerede beslutninger, når de køber og bruger 

deres printenheder.

Der fi ndes fl ere oplysninger på www.xerox.com/offi ce ®

Det relative bidrag til CED udtrykt på tværs af livscyklussens 

kategorier: 

•  Brug-faseelektricitet: maskinens el-drift i løbet af daglig brug 

af kunden 

•  Emballering: materialekøb og fremstilling af emballage for både 

printer og udskiftelige enheder 

•  Transport: transport af varer og dele i alle stadier af livscyklus 

undtagen efter endt levetid 

•  Enhed, der kan udskiftes af kunden (CRU): materialekøb og 

fremstilling af CRUer inklusive forbrugsstoffer (blæk, toner og 

patroner osv.) 

•  Printer: materialekøb og fremstilling af selve enheden (eksklusive 

forbrugsstoffer og emballering) 

•  Endt levetid: konsekvenserne opvejes ved at genbruge nogle af 

materialerne og sende resten til lossepladsen


