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EIZO voldoet aan de eisen van 
TCO Certified Generation 8 
EIZO is trots: elf monitoren uit de FlexScan EV-serie 
behoren tot de eerste producten in de branche die voldoen 
aan de nieuwe criteria van de 8e generatie van TCO 
Certified.  

 
Het keurmerk TCO Certified wordt 
uitgegeven door TCO Development 
Sweden en is de meest complete 
duurzaamheidscertificering ter wereld 
voor IT-producten. De certificering 
beoordeelt verschillende punten, 
waaronder de productieomstandigheden 

op de werkvloer, de maatregelen voor milieubescherming – inclusief recycling en 
de omgang met gevaarlijke stoffen – en het ergonomisch design. 

 

Voor TCO Certified Generation 8 zijn de eisen nog hoger – niet alleen voor het 
product, maar ook voor het bedrijf dat het maakt. Enkele van de nieuwe eisen:  

• Gebruik van veilige chemicaliën voor kabelisolaties 

• Verstrekken van uitgebreide klantenservice-informatie over de levenscyclus 
van producten 

• Opzet van een gestructureerd, veilig chemicaliënbeheer in het 
productieproces 

• Compliance met passende werktijden voor medewerkers 

• Opbouw van een systeem voor anticorruptiebeheer 

• Verantwoordelijke inkoop van mineralen (nu ook inclusief kobalt) 

• Openbaar maken van informatie over het energiebeheer 

 

Hierna volgt een lijst met gecertificeerde modellen. EIZO verwacht andere 
certificeringen voor toekomstige producten aan deze lijst toe te voegen.  

Gecertificeerde monitoren: 

• FlexScan EV2216W 

• FlexScan EV2316W 

• FlexScan EV2430 

• FlexScan EV2450 

• FlexScan EV2451 

http://www.wizo.nl/
http://www.eizo.nl/newsletter
https://www.facebook.com/EIZONederland
https://www.twitter.com/EIZONederland
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UCCl8b0heFi7DO2DUZ0zRcTA
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• FlexScan EV2456 

• FlexScan EV2457 

• FlexScan EV2750 

• FlexScan EV2780 

• FlexScan EV2785 

• FlexScan EV3285 

 

 

Over EIZO 

EIZO, wat "beeld" in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele technologie dat 
monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt en produceert. EIZO 
combineert hardware- en softwaretechnologieën met consulting, webhosting en 
andere services om klanten in uiteenlopende sectoren zoals de grafische sector, 
gaming, de medische sector, maritieme sector en luchtverkeersleiding, te helpen 
meer comfortabel, doeltreffend en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in 
Hakusan (Japan), heeft O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en de 
VS, en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. 

 


