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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EIZO splňuje požadavky normy 
TCO Certified Generation 8 
EIZO oznamuje, že jedenáct monitorů řady EIZO FlexScan 
EV se zařadilo mezi celosvětově první výrobky splňující 
nové požadavky 8. generace normy TCO Certified. 

 
Pečeť TCO Certified udělovaná 
společností TCO Development 
Sweden představuje světově 
nejuznávanější certifikát ekologické 
udržitelnosti výrobků výpočetní 
techniky. Hodnotí se mimo jiné 
sociálně odpovědné výrobní 
podmínky, opatření pro ochranu 

životního prostředí včetně recyklace a nakládání s nebezpečnými látkami nebo 
ergonomický design.  

 

Norma TCO Certified Generation 8 klade ještě přísnější požadavky – a to nejen na 
výrobek samotný, ale i na podmínky při výrobě. Výběr z nových požadavků: 

• Používání bezpečnějších chemikálií v kabelových izolacích 

• Podrobnější informování zákazníků o životním cyklu výrobků 

• Vytvoření bezpečnějšího systému nakládání s chemikáliemi při výrobě 

• Dodržování přiměřené pracovní doby zaměstnanců 

• Vytvoření protikorupčního systému 

• Zodpovědné získávání minerálů (nyní včetně kobaltu) 

• Zveřejňování informací ohledně nakládání s energií 

 

Společnost EIZO počítá kromě níže uvedených modelů také s další certifikací 
budoucích výrobků.  

Certifikované monitory: 

• FlexScan EV2216W 

• FlexScan EV2316W 

• FlexScan EV2430 

• FlexScan EV2450 

• FlexScan EV2451 

• FlexScan EV2456 

• FlexScan EV2457 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
https://www.facebook.com/EIZOCesko
https://www.twitter.com/EIZOCesko
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UC-z4qi9BlYwp7ApxzecM72A
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• FlexScan EV2750 

• FlexScan EV2780 

• FlexScan EV2785 

• FlexScan EV3285 

 

 

EIZO: Jednoduše kvalita bez kompromisů 

EIZO je japonské slovo, jež znamená „obraz“. Toto slovo používá jako svůj název 
přední výrobce špičkových monitorových řešení. Cílem společnosti EIZO je 
konstrukce a výroba nejlepších monitorů pro každou oblast použití. Monitory EIZO 
proto najdete všude, kde je požadována nebo je zcela nezbytná vynikající kvalita 
obrazu. Jde například o administrativní pracoviště, zdravotnická zařízení, střediska 
řízení letového provozu, návrhářská a fotografická studia, lodní můstky, 
architektonické ateliéry, burzy a turnaje počítačových her.  

Zkrátka: Mluví-li někdo o značce EIZO, mluví vždy o nekompromisní kvalitě. A o 
produktech s maximální spolehlivostí, kvalitou obrazu a ergonomií ověřenou 
několika desetiletími.  


