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EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr 
 

Grønne offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for 

produktgruppen billedbehandlingsudstyr. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for udvælgelsen af 

disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. 

 

For hver gruppe af produkter/tjenesteydelser er der valgt to sæt kriterier: 

 De centrale kriterier er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de 

væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet, så de kræver mindst mulig yderligere verifikation og giver færrest mulige 

omkostningsstigninger.  

 De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære 

yderligere kontrol eller en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionsegenskaber. 

 

1. Definition og anvendelsesområde 
 

Dette dokument vedrører indkøbsmæssige foranstaltninger ved køb og leje af billedbehandlingsudstyr. 

I disse kriterier omfatter produktgruppen "billedbehandlingsudstyr" produkter, som markedsføres til kontor- eller hjemmebrug, eller begge dele, 

og som har en eller begge af følgende funktioner: 

a) produktion af trykte billeder i form af papirdokumenter eller fotos fra et digitalt billede fra en netgrænseflade eller en kortgrænseflade eller en 

papirkopi via en scannings-/kopieringsproces 

b) produktion af et digitalt billede fra en papirkopi via en scannings-/kopieringsproces. 

 

Disse kriterier finder også anvendelse på produkter, der markedsføres som printere, kopimaskiner og multifunktionsenheder.  
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Kriterierne omfatter ikke følgende produkttyper:  

- faxmaskiner, digitale duplikatorer, frankeringsmaskiner og scannere 

- større produkter, som ikke normalt anvendes på kontorer, hvis de opfylder en af følgende tekniske specifikationer: 

• produkter til standardformat i sort-hvid med en maksimal hastighed på over 66 A4-billeder pr. minut  

• produkter til standardformat i farve med en maksimal hastighed på over 51 A4-billeder pr. minut 

• produkter beregnet til medier i A2-format eller større eller  

• produkter, der markedsføres som plottere 

(hastigheden afrundes til nærmeste hele tal).  

 

I denne produktgruppe forstås ved: 

 "printer": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, der kan udskrive papirkopier, og som kan modtage data fra enkeltbruger- 

eller netcomputere eller andre inputenheder, hvor enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller 

netværksforbindelse  

"storformatprinter": printer konstrueret til at håndtere A2-medier eller endnu større formater, herunder printere, der er konstrueret til at 

håndtere medier i endeløse baner med en bredde på over 406 mm  

 "kopimaskine": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, hvis eneste funktion er at lave kopier af en trykt papiroriginal, hvor 

enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller netværksforbindelse  

 "multifunktionsenhed": et kommercielt tilgængeligt billedreproducerende produkt, der er en fysisk integreret enhed eller en kombination af 

funktionelt integrerede dele, der udfører to eller flere af de kerneopgaver, der omfatter kopiering, udskrivning, scanning eller faxning, hvor 

enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt eller fra en data- eller netværksforbindelse, og kopieringsfunktionen adskiller sig fra ad 

hoc-kopiering af enkelte ark, som kan udføres på faxmaskiner  
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Følgende definitioner anvendes til at beskrive energiforbruget i standby:   
 
"netværksudstyr": udstyr, der kan forbindes til et netværk, og som har én eller flere netværksporte 

"netværksport": netværksforbindelsens fysiske grænseflade (kablet eller trådløs) ved eller på udstyret, hvorigennem udstyret kan 

fjernaktiveres  

"billedbehandlingsudstyr med god nettilgængelighed" (billedbehandlingsudstyr med HiNA-funktionalitet): billedbehandlingsudstyr med 

følgende funktioner: router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination af disse. 
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2. De væsentligste miljøpåvirkninger og dermed forbundne områder 
 
De væsentligste miljøpåvirkninger fra billedbehandlingsudstyr vedrører primært papirforbrug. Yderligere væsentlige miljøpåvirkninger vedrører: 

a) energiforbruget i brugsfasen, b) brug af farlige komponenter og materialevalg til produktets konstruktion, c) ressourceforbrug i produktets 

livscyklus, herunder brug af toner og patroner.  

 

Væsentligste miljøpåvirkninger i forbindelse 
med livscyklussen for billedbehandlingsudstyr 

og relevante væsentlige miljøområder 

 Grønne offentlige indkøb 
 Metode 

 
Væsentlige miljøpåvirkninger i løbet af produktets 
livscyklus: 

• global opvarmning  
• syring  
• økotoksicitet  
• toksicitet for mennesker  
• eutrofiering  
• ressourceudtømning  
• energiforbrug 

 
Væsentligste miljøområder 

• Papirforbrug (relevant for påvirkninger af 
alle miljøkategorier) 

• Energiforbrug i billedbehandlingsudstyrets 
brugsfase (relevant for påvirkning af alle 
miljøkategorier) 

• Brug af farlige stoffer og deres 
miljømæssige konsekvenser (relevant for 
påvirkninger af toksicitet for mennesker, 
økotoksicitet, eutrofiering) 

 

  
 
 
 
• Køb produkter med effektiv 

papirhåndtering 
• Køb energieffektive modeller 
• Køb produkter, som har en 

ressourceeffektiv konstruktion, 
genererer små mængder affald 
og fremmer genbrug og 
genanvendelse  
 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning. 
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Der er nærmere oplysninger om produktgruppen billedbehandlingsudstyr, herunder oplysninger om relateret lovgivning og andre kilder, i den 

tekniske baggrundsrapport. 
 
 
3. EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr 
 
Med udgangspunkt i dataene og oplysningerne i den tekniske baggrundsrapport er følgende sæt EU-GPP-kriterier udarbejdet med henblik på at 

støtte køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret miljøpåvirkning:  

 

3.1 EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

GENSTAND GENSTAND 
Køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret 
miljøpåvirkning 

Køb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr med reduceret 
miljøpåvirkning 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
(Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en hastighed ved sort-hvid 

udskrivning/kopiering på 25 billeder pr. minut eller derover i A4-

størrelse) 

1. Dobbeltsidet udskrivning 
Billedbehandlingsudstyr skal være udstyret med en enhed til 

automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering.  

Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet 

som standard i den originale software, som leveres af producenten.  

 

Verifikation 

(Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en hastighed ved sort-hvid 

udskrivning/kopiering på 25 billeder pr. minut eller derover i A4-

størrelse) 

1. Dobbeltsidet udskrivning 
Billedbehandlingsudstyr skal være udstyret med en enhed til 

automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering.  

Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet 

som standard i den originale software, som leveres af producenten.  

 

Verifikation 
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Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil 

blive anset for at opfylde kravene. 

En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres 

også. 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de 

anførte krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller 

evt. nyere), vil blive anset for at opfylde kravene. 
En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres 

også. 

2. Flere billeder på ét ark papir 
Billedbehandlingsudstyr skal som en standardfunktion tilbyde 

muligheden for  

at udskrive eller kopiere to eller flere sider af et dokument på ét ark 

papir, når produktet håndteres ved hjælp af original software, som er 

leveret af producenten (printerdriver). 

 

Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres 

også. 

2. Flere billeder på ét ark papir 
Billedbehandlingsudstyr skal som en standardfunktion tilbyde 

muligheden for  

at udskrive eller kopiere to eller flere sider af et dokument på ét ark 

papir, når produktet håndteres ved hjælp af original software, som er 

leveret af producenten (printerdriver). 

 

Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

En erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres 

også. 

3. Energieffektivitet i brugsfasen 

Produktets energiforbrug i brugsfasen skal som minimum overholde 

de krav til energieffektivitet for billedbehandlingsudstyr, som opstilles 

i Energy Star v.2.0-kriterierne.  

Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for 

3. Energieffektivitet i brugsfasen 

Produktets energiforbrug i brugsfasen skal som minimum overholde 

de krav til energieffektivitet for billedbehandlingsudstyr, som opstilles 

i Energy Star v.2.0-kriterierne. 

Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for 
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bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method 

for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.01 – 

endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil 

blive anset for at opfylde kravene. 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method 

for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 – 

endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

krav, og produkter med Energy Star v.2.0-mærke (eller evt. nyere), vil 

blive anset for at opfylde kravene. 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

4. Brugervejledning til grøn ydelsesovervågning  
 
Der skal forelægges en vejledning med instruktioner i, hvordan man 

forbedrer den miljømæssige ydeevne for det specifikke 

billedbehandlingsudstyr (som skal omfatte 

papirhåndteringsfunktioner, energieffektivitetsfunktioner og 

forbrugsstoffer som f.eks. blæk- og/eller tonerpatroner). Denne skal 

stilles til rådighed i papirform som en del af brugervejledningen 

og/eller i digital form via producentens websted. 

 
Verifikation 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

4. Brugervejledning til grøn ydelsesovervågning  
 
Der skal forelægges en vejledning med instruktioner i, hvordan man 

forbedrer den miljømæssige ydeevne for det specifikke 

billedbehandlingsudstyr (som skal omfatte 

papirhåndteringsfunktioner, energieffektivitetsfunktioner og 

forbrugsstoffer som f.eks. blæk- og/eller tonerpatroner). Denne skal 

stilles til rådighed i papirform som en del af brugervejledningen 

og/eller i digital form via producentens websted. 

 
Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

                                                 
1 Fundet på https://energystar.gov/products/specs/node/148.  

https://energystar.gov/products/specs/node/148
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kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant 

dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra producenten, accepteres 

også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant 

dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra producenten, accepteres 

også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

 
5. Produktlevetid og -garanti 
(Ikke relevant for lejekontrakter med vedligeholdelse) 

Reparation eller udskiftning af produktet er omfattet af 

garantibetingelserne i mindst fem år. Ansøgeren skal endvidere sikre, 

at der er originale eller tilsvarende reservedele til rådighed (direkte 

eller gennem andre udpegede leverandører) mindst fire år fra 

købsdatoen. Denne bestemmelse gælder ikke uundgåelige 

midlertidige situationer uden for producentens kontrol som f.eks. 

naturkatastrofer. 

 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation accepteres også, f.eks. en 

egenerklæring fra producenten om, at ovennævnte bestemmelse er 

opfyldt.  

5. Produktlevetid og -garanti 
(Ikke relevant for lejekontrakter med vedligeholdelse) 

Reparation eller udskiftning af produktet er omfattet af 

garantibetingelserne i mindst fem år. Ansøgeren skal endvidere sikre, 

at der er originale eller tilsvarende reservedele til rådighed (direkte 

eller gennem andre udpegede leverandører) mindst fire år fra 

købsdatoen. Denne bestemmelse gælder ikke uundgåelige 

midlertidige situationer uden for producentens kontrol som f.eks. 

naturkatastrofer. 

 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation accepteres også, f.eks. en 

egenerklæring fra producenten om, at ovennævnte bestemmelse er 

opfyldt. 

(Kravet gælder ikke billedbehandlingsudstyr, som ikke anvender 
patroner)  
 
6. Ressourceeffektivitet for patroner: konstruktion til 
genanvendelse af toner og/eller blækpatroner 
 

(Kravet gælder ikke billedbehandlingsudstyr, som ikke anvender 
patroner)  
 
6. Ressourceeffektivitet for patroner: konstruktion til 
genanvendelse af toner og/eller blækpatroner 
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Produkterne skal kunne anvende genanvendte toner- og/eller 

blækpatroner. 

Enheder og praksis, der kan forhindre genanvendelsen af toner 

og/eller blækpatroner (dvs. anti-genanvendelsesenheder/-praksisser) 

bør hverken være til stede eller anvendes.  
 
Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

Produkterne skal kunne anvende genanvendte toner- og/eller 

blækpatroner. 

Enheder og praksis, der kan forhindre genanvendelsen af toner 

og/eller blækpatroner (dvs. anti-genanvendelsesenheder/-praksisser) 

bør hverken være til stede eller anvendes.  
 
Verifikation 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIER 

Der tildeles point for: Der tildeles point for: 

1. Større energieffektivitet i brugsfasen 

Der tildeles point for hver gang, energiforbruget er 5 % lavere end 

angivet i de tekniske specifikationer for brug, målt efter 

afprøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs 

energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), version 2.0 – endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

 

Verifikation 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

1. Større energieffektivitet i brugsfasen 

Der tildeles point for hver gang, energiforbruget er 5 % lavere end 

angivet i de tekniske specifikationer for brug, målt efter 

afprøvningsmetoden for bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs 

energiforbrug (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), version 2.0 – endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

 

Verifikation 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 
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dokumenterer energiforbruget i brugsfasen, vil også blive accepteret. dokumenterer energiforbruget i brugsfasen, vil også blive accepteret. 

 (Gælder kun billedbehandlingsudstyr med en maksimal hastighed 

ved sort-hvid udskrivning/kopiering på under 25 billeder pr. minut i 

A4-størrelse) 

2. Dobbeltsidet udskrivning 
Der tildeles point for billedbehandlingsudstyr med en enhed til 

automatisk dobbeltsidet udskrivning/kopiering (en dupleksenhed). 

Dupleksudskrivnings- eller -kopieringsfunktionen skal være indstillet 

som standard i den originale software, som leveres af producenten. 

Verifikation 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de 

anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. En 

erklæring fra producenten om, at disse krav er opfyldt, accepteres 

også. 

 
3. Energieffektivitet i standby 
 
Der tildeles point efter effektforbruget i en driftstilstand med 

netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af 

energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion. Jo lavere 

effektforbrug, jo flere point tildeles der.  

Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for 

bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method 

for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 – 

 
3. Energieffektivitet i standby 
 
Der tildeles point efter effektforbruget i en driftstilstand med 

netværksforbundet standbytilstand, som udstyret slås over i af 

energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion. Jo lavere 

effektforbrug, jo flere point tildeles der.  

Energiforbruget skal måles i henhold til prøvningsmetoden for 

bestemmelse af billedbehandlingsudstyrs energiforbrug (Test Method 

for Determining Imaging Equipment Energy Use), version 2.0 – 
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endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

 

Verifikation 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

endelig, maj 2012, eller tilsvarende. 

 

Verifikation 

Et teknisk dossier fra producenten eller en prøvningsrapport, der 

dokumenterer, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

 

Forklarende bemærkninger 
Ved indkøb af billedbehandlingsudstyr kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende levering af udstyr og 

montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier 

opfyldes.  

Tildelingskriterier: De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, hvert 

enkelt kriterium tildeles. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 15 % af det samlede antal mulige point. 

 
Hvis en bruger af et printersystem, som opfylder kravene, anvender andre forsyningsprodukter, genopfyldte eller genanvendte, er erklæringen 

fra den oprindelige leverandør om opfyldelse af kravene ikke gyldig. For at bibeholde erklæringen om opfyldelse af kravene skal brugeren 

kontakte leverandøren af den genopfyldte/genanvendte printerforsyning og fremskaffe en ny erklæring om opfyldelse af kravene. 

Livscyklusomkostninger 
Vedrørende gennemførelse af GPP er et af de vigtigste aspekter en analyse af livscyklusomkostninger for de mest miljøvenlige produkter med 

hensyn til gennemsnitlige produkter på markedet. Overvejelser om omkostninger er særligt vigtige i forbindelse med offentlige indkøb på grund 

af behovet for at berettige offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør opfordres til at foretage valg, som giver god værdi på langt sigt, og som er 

forenelige med de generelle politikker. 
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En sådan tilgang bør omfatte de indledende monteringsomkostninger, anslået levetid (fem år anses for at være den vejledende gennemsnitlige 

levetid for billedbehandlingsudstyr) og driftsomkostninger, herunder omkostninger til blæk og/eller tomer og elforbrug. Driftsomkostningerne 

dækker primært køb af forbrugsvarer (blæk- og tonerpatroner) og dernæst elforbrug, og disse er langt højere end billedbehandlingsudstyrets 

oprindelige købspris. 

 

Som for alle andre produkter, der bruger el, er det generelt en win-win-situation at købe energieffektive modeller, da de sikrer både lavere 

driftsomkostninger og færre miljøpåvirkninger. Generelt har produktets energieffektivitet en relativt ringe indflydelse på købsprisen, navnlig hvis 

man går efter en model inden for de 25 % mest effektive på markedet. 

 

Nedenfor opstilles en række scenarier med beregning af papirbesparelserne som følge af duplekskravet for to forskellige typer printere: 

 
Tabel 1 Besparelser som følge af duplekskravet i en etårig periode. Data fra 2005. Kilde: EuP Forberedende undersøgelser 
"Billedbehandlingsudstyr" (Lot 4)  

Printertype Billeder pr. minut (ipm) Sider pr. dag Dage pr. år Pris pr. side (EUR) 2 Besparelser som følge af 

duplekskravet (EUR) 

EP (elektrofotografisk) 15 101 260 0.012 157, 56 

EP (elektrofotografisk) 26  335 260 0,012 527, 28 

EP (elektrofotografisk) 30 450 260 0.012 702 

IJ (ink-jet) arbejde 15 16,6 260 0.012 25,9 

IJ (ink-jet) personlig 4 3,1 260 0.012 4,8 

 

De potentielle årlige omkostningsbesparelser som følge af dupleksudskrivning sammenlignet med udskrivning på én side for én EP-printer 15 

ipm (billeder pr. minut) på ét år er beregnet nedenfor: 

Besparelse i år som følge af dupleksudskrivning = (101 sider pr. dag * 260 dage) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR i år.  
                                                 
2 Prisen omfatter ikke blæk og toner. 
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Ovenstående beregning viser, at besparelserne ved altid at anvende dupleksudskrivning i stedet for udskrivning på én side er betydelig for EP-

printere og væsentlig for IJ-printere til arbejdsbrug. Besparelserne kan være betydeligt højere, hvis der vælges "Flere billeder på ét ark papir", 

se teknisk specifikation 2. 

 

Det er blevet beregnet3 at modeller af kommercielt billedbehandlingsudstyr, som opfylder kravene i Energy Star, version 2.0, sammenlignet med 

den nuværende version af Energy Star, i gennemsnit er 44 % mere energieffektive end de traditionelle modeller. Dette giver en relevant 

reduktion i energiomkostningerne til driften af dette udstyr sammenlignet med mindre effektive modeller. 

 

Endvidere vurderes det, at hvis alle modeller af billedbehandlingsudstyr, der sælges på det amerikanske marked (som størrelsesmæssigt 

svarer til EU's marked) på et år, opfylder de nye kriterier i Energy Star, version 2.0, reduceres de generelle elektricitetsomkostninger med 

1,7 mia. USD, og samtidig reduceres de årlige drivhusgasemissioner med en mængde svarende til emissionerne fra over 240 000 biler. 

 

EU Energy Stars website har et nyttigt redskab til beregning af de mulige finansielle besparelser ved at købe et mere effektivt produkt: 

http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.   

 

                                                 
3 Beregning baseret på data fra ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis, marts 2013. 
 

http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml
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