
H Å L L B A R H E T  PÅ

av återvunna eller förnybara 

material som använts 

i komponenterna i utvalda 

bärbara Latitude-datorer3 :
• Bioplast 

• Biobaserat gummi

• Plast som annars hade hamnat 

i havet

• Återvunnen kolfiber 

• Plast som återvunnits 

efter konsument 

Nya bärbara Latitude-datorer 

levereras i förpackningar som 

till 100 % är återvunna eller 

förnybara och till 100 % är 

återvinningsbara1. Dell erbjuder 

även utvalda Latitude-datorer 

i flerpack för ett minskat 

material- och transportavtryck. 

100 % 1:a
Latitude var de första Dell-

datorerna som utformades 

med återvunnen kolfiber och 

biobaserade material2 och 

fortsätter att gå i täten för 

vår kommersiella portfölj med 

branschledande innovation inom 

utformning och material.

Stationära och bärbara Dell Latitude- och Chromebook-datorer är utformade med 
miljön i åtanke med hållbara material i våra produkter och förpackningar där det 
är möjligt. 

1 Nya förpackningar tillverkas med upp till 95 % återvunnet innehåll och upp till 22 % förnybart innehåll i form av förnybara pappersfiber. Material varierar beroende på produkt och storlek. Exkluderar 
tillvalsartiklar som lagts till i beställningen och som ingår i förpackningen. Pappersförpackningsmaterial kan återvinnas via kommunal återvinning, där det finns. Datorväskan är tillverkad av återvunnen plast 
och kan återvinnas tillsammans med annan tunn plast. 
2 Baserat på en intern analys, april 2022. 
3 Baserat på intern analys, april 2022 – I Latitude 5000 Series används fem material i följande komponenter – biobaserade gummiskydd (39 %), fläkthölje av plast som annars hade hamnat i havet (28 %), 
lock och bas av kolfiber (20 %), lock av bioplast (21 %) och återvunnen plast (totalt 20 %). I Latitude 7000 används tre material – biobaserade gummiskydd (39 %), lock av kolfiber (18 %) och återvunnen 
plast (totalt 16 %). I Latitude 9000 används tre material – biobaserade gummiskydd (39 %), fläkthölje av plast som annars hade hamnat i havet (28 %)
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EPEAT-registrerade produkter ENERGY STAR 8.0 i hela
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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

