
   

                                                                       

Laserové tiskárny Samsung získaly ekoznačku New Blue Angel   
 
Ekoznačka New Blue Angel slouží spotřebitelům již 35 let jako indicie při výběru 

ekologicky šetrných výrobků. 

 

Praha 21. října 2013 – Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. získala ekoznačku New Blue 

Angel, udělovanou německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, pro celkem dvacet 

modelů jednobarevných a multifunkčních laserových tiskáren formátu A4. Takového výrazného 

úspěchu nedosáhla se svou produktovou řadou v oblasti laserových tiskáren formátu  

A4 žádná jiná firma.  

 

Certifikát New Blue Angel byl nově upraven tak, že zahrnuje i měření obsahu škodlivých částic  

a energetické náročnosti a hlučnosti. Samsung na tato nově zavedená kritéria rychle zareagoval  

a změnil konstrukční řešení tonerů a vnitřních systémů svých tiskáren. Výsledkem těchto snah 

bylo udělení celkem dvaceti certifikátů New Blue Angel, které získaly jednobarevné a multifunkční 

tiskárny uvedené na trh v roce 2013.  

 

„Úzce jsme spolupracovali s našimi kolegy v Německu, aby naše tiskárny splnily nová zkušební 

kritéria. Věříme, že nám to poskytne výhodu při nabídkách v rámci výběrových řízení vyhlašovaných 

německými státními úřady a firmami v roce 2014,“ řekl Joosang Eun, senior viceprezident pro prodej 

a marketing společnosti Samsung Electronics a dodal: „Jsme hrdí na to, že jsme pro naše tiskárny 



   

                                                                       

a multifunkčních zařízení získali novou ekologickou certifikaci New Blue Angel, která je důkazem 

našeho zjevného úsilí o ekologicky udržitelný růst a ekologicky šetrný rozvoj během celého životního 

cyklu výrobku.“ 

 

Ekoznačka New Blue Angel slouží spotřebitelům již 35 let jako vodítko při výběru ekologicky šetrných 

výrobků. Toto označení se těší takové důvěře, že se stalo minimálním požadavkem na nabídky 

předkládané v rámci výběrových řízení pro veřejný sektor vyhlašovaných státními úřady  

i firmami v Evropské unii. 

 

V dubnu letošního roku získalo 50 modelů tiskáren Samsung americkou ekologickou certifikaci 

EPEAT. V červenci byly barevné laserové a multifunkční tiskárny formátu A4 CLP-415/CLX-4195  

oceněné také od předního amerického zkušebního úřadu Buyers Lab za „vynikající výsledky v oblasti 

energetické účinnosti“.  

 

 

Modely, které získaly ocenění New Blue Angel  

 

Samsung ProXpress M3320ND 

Samsung ProXpress M3325ND 

Samsung ProXpress M3370FD 

Samsung ProXpress M3375FD 

Samsung ProXpress M3820DW 

Samsung ProXpress M3820ND 

Samsung ProXpress M3825DW 

Samsung ProXpress M3825ND 

Samsung ProXpress M3870FD 

Samsung ProXpress M3870FW 

Samsung ProXpress M4025ND 

Samsung ProXpress M4025NX 

Samsung ProXpress M4070FR 

Samsung ProXpress M4070FX 

Samsung ProXpress M4075FR 

Samsung Xpress M2625D 

Samsung Xpress M2825DW 

Samsung Xpress M2825ND 



   

                                                                       

Samsung Xpress M2875FD 

Samsung Xpress M2875FW 

 

 

Kontaktní osoba      Kontaktní osoba  

Veronika Šoufková, Ogilvy PR     Jiří Janeček, Samsung PR manažer  

Mob.: +420 724 442 965     Mob.: +420 603 424 129 

E-mail: veronika.soufkova@ogilvy.com     E-mail:  j.janecek@samsung.com 

 

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., Ltd. je světová jednička v oblasti technologií, které otevírají nové možnosti 

lidem na celém světě. Díky neustálým inovacím a objevům, transformujeme svět televize, chytrých 

telefonů, notebooků, tiskáren, fotoaparátů, domácích spotřebičů, zdravotnického zařízení, polovodičů 

a LED řešení. Zaměstnáváme 270 000 lidí v 79 zemích světa s ročním obratem 187,8 mld. USD. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.samsung.com. 

 

http://www.samsung.com/#_blank

