
D U U R Z A A M H E I D

Gerecyclede en hernieuwbare 
materialen in de onderdelen van 
geselecteerde Latitude laptops3 :
• Bioplastic 

• Biologisch rubber

• Oceaanplastic

• Teruggewonnen koolstofvezel 

• Gerecycled plastic 

Nieuwe Latitude laptops worden 
geleverd in verpakkingen 
van 100% gerecyclede of 
hernieuwbare materialen die 
100% recyclebaar zijn1. Dell biedt 
ook een multiverpakking voor 

geselecteerde Latitudes, zodat 
er minder verpakkingsmateriaal 
en minder ruimte nodig is tijdens 
het transport. 

100% 1e
Latitudes waren de eerste Dell 
pc’s die ontworpen werden met 
teruggewonnen koolstofvezel 
en biologische materialen2 en 
staan nog steeds voorop in ons 
portfolio als het gaat om een 

toonaangevend ontwerp en 
innovatieve materialen.

Dell Latitude laptops en Chromebooks zijn ontworpen met het milieu in gedachten. 
Waar mogelijk gebruiken we duurzame materialen in onze producten en verpakkingen. 

1 Nieuwe verpakkingen zijn gemaakt met tot 95% gerecycled materiaal en tot 22% hernieuwbare inhoud in de vorm van papiervezels. De materiaalsamenstelling varieert per product en grootte. Exclusief 
optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos zijn meegeleverd. Papieren verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled via gemeentelijke recycling, indien beschikbaar. De zak van 
het systeem is gemaakt van gerecycled plastic en kan samen met andere dunne plastics worden gerecycled. 
2 Gebaseerd op interne analyse, april 2022. 
3 Gebaseerd op interne analyse, april 2022 - Bij de Latitude 5000 serie zijn 5 materialen gebruikt in de volgende onderdelen: biologisch rubber in bumpers (39%), oceaanplastic in ventilatorbehuizing (28%), 
koolstofvezel in deksel en voet (20%), bioplastic in deksel (21%) en gerecycled plastic (20% in totaal). Bij Latitude 7000 zijn 3 materialen gebruikt: biologisch rubber in bumpers (39%), koolstofvezel in deksel 
(18%) en gerecycled plastic (16% in totaal). Bij Latitude 9000 zijn 3 materialen gebruikt: biologisch rubber in bumpers (39%), oceaanplastic in ventilatorbehuizing (28%).
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https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?countryId=112&manufacturerId=317&productName=Precision&productStatusId=1&productTypeId=185437&productTypeId=185434
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/results?formId=5d7f87e0-4838-438d-9c3a-763cd765709a&scrollTo=0&search_text=&type_filter=&brand_name_isopen=1&minimum_processor_speed_filter=&processor_name_isopen=0&minimum_system_memory_filter=&markets_filter=United+States&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=tec_of_model_kwh&sort_direction=asc&currentZipCode=78726&page_number=0&lastpage=0&brand_name_filter=DELL

