Internationellt hållbarhetscertifikat till Samsungs bildskärmar
Samtliga Samsungs nya bildskärmar 2015 inom produktkategorin Business monitors tilldelas
hållbarhetscertifikatet TCO Certified Display 7.0 och bekräftar Samsungs engagemang för utveckling av
skärmar med hållbar prestanda och design.
Stockholm, 19:e november, 2015 – Samsung meddelar nu att deras fem senaste modellserier av
bildskärmar i business-kategorin (modellerna SE200, SE450, SE650, UE850 och UD970) tilldelas certifikatet
New Generation TCO från TCO Development, en oberoende internationell organisation som ger ut certifikat
inom hållbarhet.
TCO-certifikatet går endast ut till produkter som möter kriterier inom miljövänlig design och ansvarstagande
vid tillverkningen. Certifikatet försäkrar att tillverkning, användning och återvinningsprocesser görs med
omtanke för miljön, samhället och ekonomin. TCO-certifikatet är ett verifikationssystem som möter upp det
ökade behovet av miljövänlig teknik.
– Samsungs innovativa lösningar för bildskärmar stärker företags möjligheter att skapa en produktiv
arbetsmiljö och samtidigt ha samhället och miljön i åtanke. Det här certifikatet understryker också Samsungs
ledande roll i utvecklingen av mer miljövänliga bildskärmar, säger Jakob Hultkvist, Director Enterprise
Business på Samsung i Norden.
Bildskärmarna från Samsung lever upp till de höga kraven för TCO-certifikat efter en mängd olika tester.
Varje testad Samsungskärm består av 30 procent återvunnet plastmaterial vilket är bland de högsta i
branschen. Utöver detta så är Samsungs senaste skärmar PVC-fria, vilket innebär att de inte ger ifrån sig
några miljöskadliga substanser. Både SE450 och SE650-modellerna har den inbyggda funktionen ECO
Power Off som gör att skärmarna förbrukar 0.00W i avstängt läge.
Som en del av TCO-certifikatet så uppmärksammas också teknik vars syfte är bättre ergonomisk och säker
arbetsmiljö. Samsungs skärmar för 2015 mötte också upp till dessa krav, genom sin mångsidiga och
användarvänliga design.
För att läsa mer om TCO Development och deras program för hållbarhetscertifikat så läs gärna mer på
www.tcodevelopment.com. För mer information om Samsungs bildskärmar och årets modeller med
miljövänliga tekniska lösningar, gå in på www.samsung.com.
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Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung
omdefinierar världen för tv, audio, smartphones, tablets, wearables, kameror, vitvaror, skrivare, professionella skärmar, ssd, minneskort,
medicinsk utrustning, nätverkssystem, halvledare samt LED-lösningar. Vi är också ledande inom Internet of Things, bland annat genom
våra initiativ inom det smarta hemmet. Med 307 000 medarbetare i 84 länder har Samsung en årlig försäljning på 196 miljarder dollar.
För att upptäcka mer besök www.samsung.se samt den officiella bloggen www.global.samsungtomorrow.com.

