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1 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom

2 Bekijk voor meer informatie de sectie over klimaatverandering van onze website. 

We kiezen voor een 
wetenschappelijke 
benadering 
voor een beter natuurbehoud en beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen.

van de elektriciteit voor onze 
wereldwijde activiteiten uit 
hernieuwbare bronnen. 

In 2025 komt… 

Duurzame energie 
In 2025 is 90% van de elektriciteit 
voor onze wereldwijde activiteiten 
afkomstig uit duurzame bronnen. 
We werken daarnaast samen met 
Intel®, dat bij de EPA een hoge score 
krijgt voor hun gebruik van groene 
energie en dat 80% van het gebruikte 
water teruggeeft aan de natuur.1

Innovatieve techniek
We hebben pionierswerk verricht 
op het gebied van een innovatieve 
soldeertechnologie bij lage 
temperaturen. Deze techniek 
hebben we gratis gedeeld binnen 
de sector, voor een optimale 
wereldwijde impact op de lange 
termijn. Alleen al voor onze 
ThinkPad®- en laptoplijnen heeft 
deze technologie een jaarlijkse 
CO2-besparing opgeleverd van 
het equivalent van meer dan 
2,5 miljoen liter benzine.

Energiebesparing
We streven ernaar energiezuinige 
producten te leveren, nu en in de 
toekomst. Het Intel® Evo™-platform 
maakt snelle activering en een lange 
batterijduur mogelijk met de Intel® 
Core™ vPro®-processors in Lenovo 
ThinkPad®-laptops, zoals de X1 
Carbon. Daarnaast zullen  
Lenovo-laptops tegen  
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Een wereldwijde 
wetenschappelijke 
benadering
Onze doelstellingen voor 
uitstootreductie zijn 
goedgekeurd door de Science 
Based Targets initiative 
(SBTi). Dit betekent dat ze 
extern zijn geverifieerd om 
wereldwijde wetenschappelijke 
doelen te ondersteunen 
om de opwarming van 
de aarde te beperken. 

Uitstootreductie
We hebben onze doelstelling 
voor uitstootreductie voor 
de eerste generatie ver 

van broeikasgassen bij onze 
wereldwijde activiteiten met 
92% verminderd. In 2025 
hebben we 1 miljoen ton aan 
uitstoot van broeikasgassen uit 
onze supply chain verwijderd.

ThinkPad® X1 Carbon

Bij Lenovo richten we ons op het leveren van slimmere technologie, voor een 
betere, duurzamere toekomst voor onze klanten, collega's en de planeet.

Bouwen aan een 
slimmere toekomst

Intel® Evo™ vPro® platform


